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Verrassingszwemmen  

Deze middag gingen we van 3 tot 5 uur zwemmen 

als verrassing van de begeleiding. We hadden 
heel veel geluk, want voor het eerst na jaren 

konden we de buitenglijbaan af! Er waren drie 

verschillende glijbanen: de eerste was groen en 

ging heel stijl naar beneden, de tweede was 

stijl en had soort van golven en de laatste was 
geel met heel veel bochten. Wij vonden de 

laatste het leukst, want daar kon je ook met 

meerdere mensen vanaf. We hadden ook veel 

vrijetijd tijdens het zwemmen; je kon binnen 
en/of buiten zwemmen en zelfs terug naar de 

huisjes. Het was uiteindelijk heel erg leuk en 

vanavond hebben we de bonte avond en de disco! 

Minke (L1C) en Rosa (L1A) 

 

 

 

Het moordspel 

Woensdag na het avondeten was er iemand vermoord. Onze 

taak was om deze moordzaak op te lossen. Er waren veel 
mensen aanwezig tijdens het spel; we liepen langs 

dienstmeisjes, rare verpleegsters tot aan een gevangene. 

Ze leken allemaal zeer verdacht. Elk personage in het 

spel was goed verkleed en bijna, bijna onherkenbaar. We 

moesten bij elk persoon luisteren naar hun verhaal. De 
tuinman was boos en de twee meiden waren dronken. Je 

moest goed luisteren naar de details in hun verhalen, 

want zo kwam je er achter wie de moord had gepleegd. Het 

was erg moeilijk, want er waren maar een paar goede 
antwoorden. De moordenaar bleek uiteindelijk de 

verpleegster te zijn. Het moordwapen dat ze bij zich 

droeg was een spuit.  

Phila en Isabelle (V1B) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Overlopen…   

Om 01:30 verveelde iedereen zich, dus hadden we 
besloten om iets leuks te doen. We keken naar 
buiten en zagen dat het licht bij de girls nog aan 
stond. We klopten op het raam en gelukkig deed een 
van de girls open. Maar toen zagen we iemand in de 

verte aan komen lopen, dus sprintten we de bosjes 
in. Daar kwamen we ‘knakkie’ de egel tegen, onze 
grote vriend. Helaas moesten we die, na een tijdje 
te hebben verstopt, verlaten, want de kust was 
weer veilig. Uiteindelijk was het allemaal goed 
afgelopen.  

Gijs, Gijs en Max (V1A en V1B) 

Discozwemmen 

Het discozwemmen op woensdag was heel leuk. We 
mochten met alle klassen gaan zwemmen. Er werd 
leuke muziek gedraaid, waarbij er hard werd 
meegezongen. Het dansen was iets lastiger, 
maar het werd zeker geprobeerd. Na het zingen 
gingen we met z’n alle van de glijbaan. Dit 

was super vet, maar soms ook een beetje 
spannend. Aan het einde gingen we stiekem met 
z’n alle er vanaf. Toen we weer in het zwembad 
waren, deden we stoeigevechten. Er ging iemand 
op de schouders van een ander en dan gingen we 
een ander duo om duwen. Dit was erg leuk, 
alleen iedereen had aan het einde enorm veel 

last van zijn schouders.  

Sweder  

 



 
 
 
  
 
 

 

 
 
 

Dansen met de bond 

Vandaag gingen we samen met de bond dansen. 
Dit was een van de activiteiten. We hebben op 
verschillende nummers gedanst. De nummers 
waren:  ‘bumpy ride’, vliegerlied, ‘waka 
waka’, ‘cotton eye joe’ en ‘ik ga zwemmen’. 
De leukste vond ik ‘cotton eye joe’, want 
deze was makkelijk en leuk tegelijkertijd. 

Valentijn en Matteo (V1A en V1B)  

Wist je dat? 

Meneer Krolis met gemak push-ups kan doen op 2 vingers? 

Mevrouw Ledeboer elke ochtend voor het ontbijt 3 rondjes 
hardloopt? 

Mevrouw Pieterman niet alleen docent is maar ook presentatrice 
bij RTL Boulevard? 

Meneer Bakker met een stapel Suske en Wiskes onder zijn bed 
slaapt? 

Meneer Schneider en meneer De Jong dezelfde kapper hebben? 

Noa op het moment dat jullie dit lezen hopelijk haar scooter 
theorie-examen haalt? 

Lucius en Elaine in de disco een dropveter hebben gedeeld? 

Pieter bijna de hele week achter de computer heeft gezeten om de 
filmpjes te monteren en de foto’s op de website te zetten? 

Dat Feline woensdagavond met de leerlingmentoren naar huis is 
gegaan en haar tweelingzus Isabelle in haar plaats is gebleven? 

Een van de mentoren een fietsendief blijkt te zijn? 

Meneer De Jager deze week zoveel geld heeft verdiend dat hij 
vanaf volgende week in een Lexus rondrijdt? 

 

 

 



 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

Disco 

Donderdagavond, de laatste avond, was het dan 
zover: de disco!!! Na de bonte avond liepen we 
allemaal naar de zaal waar de disco was. Toen 
we binnen kwamen, waren er een paar technische 
probleempjes, maar daarna barstte de tent los. 
Er kwamen veel bekende nummers voorbij. De 
dansjes die we hadden geoefend met de bond, 
konden we nu ook laten zien aan iedereen. We 
hebben veel gelachen, gedanst, gezweet, maar 
vooral heel veel gezongen. Iedereen deed 
gezellig mee en er waren ook een aantal 
onderlinge romantische spanningen. De bond had 
wat dropveters geregeld en hadden het 
dropveteren even voor gedaan. Hierbij beten 
Elaine en Lucius de veter niet af, maar gingen 
ze, op het podium voor de ogen van alle 
kinderen, kussen. Iedereen begon helemaal te 
juichen en werd mega enthousiast! Om 23:30 was 
de disco helaas afgelopen en moesten we 
richting de huisjes en naar bed. Onderweg naar 
de huisjes werden er veel plannen gemaakt wat 
betreft overlopen… of deze nou gaan werken, 
moeten we nog maar zien.  

 
De gecancelde LOVEkoppels 

Helaas, helaas, helaas zit in de laatste editie 
van de brugsmurf 2021 niet meer de rubriek 
‘LOVEkoppels’. Dit was een bewuste keuze, 
aangezien deze voor de liefde tussen de bruggers 
geen positieve invloed had. Waarschijnlijk weten 

de leerlingen de stelletjes zelf wel en hebben 
ze hiervoor deze krant niet meer nodig. Hopelijk 
heeft dit kamp voor de meeste leerlingen nieuwe 
vrienden en/of liefdesgevoelens opgeleverd en 
was het een goede start van het eerste jaar op 
de middelbare school die jullie nooit zullen 
vergeten! Bedankt voor de enthousiaste reacties 

op de brugsmurf mede mogelijk gemaakt door alle 
bruggers! 

Anne-Sophie en Juliette (V5A) 



 


