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De reis 

In het begin was het moeilijk om de bus te 

vinden. We vertrokken wat later, omdat er 

problemen waren met de formulieren. Gelukkig 

was er onderweg geen file. Tijdens de reis 

was er in onze bus (2) wat onrust, maar de 

rest van de reis hing er een gezellige sfeer. 

Er werd veel gesnoept en ook onderhandeld met 

snoep. Dit was een leuk en goed begin van een 

gezellige week! 

Kars, Thomas en Tycho (V1A) 

 

 

 
Verslag van de Variathon 

Na het katapultspel mochten we even vrij zwemmen. 

Daarna speelden we het waterspel. Daar moest je 

eerst met een waterfiets om een boei heen en 

daarna met zoveel mogelijk mensen op de fiets 

naar de finish. Je kreeg punten voor hoeveel 

mensen er bij de finish op je boot zaten! Wij 

hebben met onze klas helaas niet heel veel punten 

binnen gehaald…  

Daarna gingen we door naar het schuifelspel. Dan 

moest je met twee of drie personen op ski’s 

staan, waar je dan mee moest proberen te lopen 

door samen te werken. Maar we vielen echt TE 

vaak! Met dit spel hebben we ook niet veel punten 

gehaald. Uiteindelijk zijn we laatste geworden… 

Lies, Lieve en Olivia (L1A) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hoe V1B de Variathon heeft 

gewonnen 

Meneer de Jong heeft in de afgelopen twee weken de 

Variathon alvast uitgelegd. Daar eiste hij dat we de 

Variathon zouden winnen, zeker met zo’n fantastische 

klas. Als we het niet zouden winnen, dan zou het een 

heel zwaar jaar worden… 

Hij heeft vier lessen gebruikt om alle onderdelen van 

de Variathon uit te leggen, maar we hadden nog geen 

tactiek bedacht. We hebben wel video’s in de les 

bekeken van de onderdelen van de Variathon. 

‘De reputatie van meneer De Jong is dat hij al tien 

jaar de regels van de Variathon aanpast ten gunste van 

zijn klas’ 

‘Er zijn vanmiddag ineens hoge cijfers voor Nederlands 

ingevoerd bij een aantal leerlingen van de Bond en 

sommige collega’s liepen na de Variathon ineens naar 

hun huisje met een goede fles wijn in de hand’ 

Uiteindelijk, ondanks de zware competitie, hadden we 

gewonnen, door de enorme druk die meneer De Jong ons 

had opgelegd. We zijn erg blij dat we hem niet hebben 

teleurgesteld. Dankzij ons mag hij nu in het 

tweepersoonsbed en moet meneer Bakker in het 

stapelbed! 

(V1B) 

Weerbericht  

Toen we aankwamen in Asten was het lekker weer. 

Tijdens de Variathon scheen de zon volop. Tot het 

avondeten was het ook strak zonnig, maar na het 

avondeten begon het af te koelen.  

In Rotterdam was het erg POEP weer. 

We gaan zo in het bos wandelen en dan krijgen we 

een leuk verhaal te horen. 

Anne Sophie (V1a) en Philein (L1b) 



 

 

 

Hoe zien de huisjes eruit? 

Na de Variathon zijn we naar de huisjes 

gegaan. Ieder huisje heeft drie kamers, één 

wc met douche en een woonkamer met een keuken 

erin. Er zijn twee slaapkamers met een 

tweepersoonsbed, waarvan eentje groter is dan 

de ander en de derde kamer heeft een 

stapelbed.  

Om vijf uur moesten we onze boodschappen 

ophalen voor morgenochtend. Daar kregen we 

heel veel spullen, zoals toiletpapier, wc 

blokjes, suiker, brood, vleeswaren en nog 

veel meer. Daarna gingen we avondeten en toen 

moest ik met mijn klas (L1c) de tafels dekken 

en na het eten weer afruimen, omdat we corvee 

hadden. We aten frietjes met schnitzel, sla 

en groenten. Straks gaan we het bos in voor 

een spannend verhaal… 

Hermen (L1c) 

 

De LOVEkoppels van vandaag 

Gijs en Tessa  De huisjes van Gijs en Tessa zitten tegenover 

    elkaar, dat belooft wat…  

David en Eva  Gezellig samen naar de bios en gezellig samen 

    eten, is dat toevallig? 

Bouke en Nemali Bouke en Nemali waren super cute samen bij de 

    lunch en maakten veel oogcontact tijdens het  

    avondeten 

Max en Pien  Op school bleven ze al in elkaars ogen drijven

    en nu ook tijdens het eten. Zelfs bij de  

    Variathon gebeurde er mooie dingen. Ze leenden 

    elkaars handdoek en aten samen een energiebar! 

Daan en Charlotte Hoe vergaat het dit duo? Tijdens de Variathon 

    werden er veelvuldige signalen naar elkaar 

    uitgezonden. Zou ook hier Asten de start van  

    iets moois zijn? 

CHN en KRL   Zij zaten wel heel close op een bankje tijdens 

    de Variathon… 

 

 

 


