De Brugsmurf
Asten, 19 september 2019
Dag 3 & 4
We hadden vanmiddag erg veel vrije tijd. Eerst gingen
we gymmen, voetballen en daarna hebben we tv
gekeken. Toen we daarmee klaar waren bezochten
we de winkel en moest ik repeteren voor de bonte
avond.
Door Pieter-Bas uit V1a
Er was gister een erg grote voetbalwedstrijd waar
super veel kinderen aan meededen. Soulaymane riep
ook de hele tijd naar Diederik: ‘Lange zwerver!’. Als
we vrije tijd hebben gaan we altijd met een paar
jongens naar buiten, wat ik heel gezellig vind. Ik heb
gister ook geprobeerd snoep te stelen bij huisje 22.
Dat is natuurlijk goed gelukt ;). Als laatst hebben we
gister bij het disco zwemmen veel gestoeid en
gechilled.
Door Beerd uit V1a
Vandaag is er in huisje 21 een taart gaan vliegen.
Nout is vol in zijn gezicht geraakt. Gelukkig is het
opgeruimd door Rayenne, de taartengooier. Ook heeft
Bob Julian’s slipper op het dak van de meisjes bij
nummer 32 gegooid. Die wordt er vandaag,
doormiddel van de bus, hopelijk afgehaald.
Door Julian & Bob uit V1a
Disco
Ook dit jaar is er een fuifje van de partij. Lekker
dansen kletsen en zingen op de muziek van DJ Beer.

Wist je dat …?
- Dagelijks komen er tientallen meiden bij
huisje 39 over de vloer

-

In de nacht is er een pannekoekengevecht
gehouden.

-

Er wordt volop flesje gedraaid, wie heeft
wie gekust?

-

Komen er stelletjes uit flesje draaien?

-

S + F, wanneer gaat het gebeuren?

-

Overal wordt er snoep gestolen uit de
huisjes.

-

In huisje 22 is er een pak chocoladevla in
de fik gestoken.

-

Julius heeft brood op het dak van een
huisje gegooid.

-

In huisje 37 is het raam van de deur
ingeslagen. Wie heeft dat gedaan?

Overlopen
Vanochtend hebben we overgelopen en we
werden gesnapt door onze mentor mr. Schneider.
Er was een jongen bezig met de magnetron. Toen
we een piepje hoorden, dachten we dus dat het
daarvan was. FOUT: Het was het piepje van de
deur, en toen stond onze mentor in de kamer. Hij
werd gelukkig niet boos.

De bonte avond
Dit jaar sluiten we brugklaskamp af met RML
Boulevard. Peter R. de Vries was hier natuurlijk
van de partij. Zeven afleveringen met challenges,
soaps, en andere actuele onderwerpen komen aan
bod. De voorbereidingen hiervan stonden op het
programma van de afgelopen dagen.

Door Linde, Yassina, Fairouz & Noa
uit L1b
Rond 00.10 gingen sommige van ons overlopen.
Bob ging keihard Arcade in het Nederlands zingen.
Iedereen moest natuurlijk lachen waardoor we
super veel geluid maakten. Toen werd heel huisje
21 gesnapt!
Door Bob & Julian uit V1a

Tijdens het avondeten werden nog de winnaars
bekend gemaakt van het TLC & WIM-spel en wie
er de mooiste stad van klei had gebouwd.

