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De busreis 

Door de drukte in het verkeer vertrokken we wat later dan gepland, maar 

gelukkig konden bijna alle ouders nog blijven om ons uit te zwaaien. De busreis 

was gezellig; iedereen wisselde snoepjes uit en omdat niemand een mobiele 

telefoon mee had, kletsen we met elkaar of deden we spelletjes (kaarten of ‘wie 

ben ik?’). Er waren ook kinderen die een boek lazen of tekenden. De reis ging 

eigenlijk sneller dan verwacht, ineens waren we er en konden we ‘We zijn er 

bijna!’ inzetten. Op het park stonden de docenten die al eerder uit Rotterdam 

waren vertrokken om alles klaar te zetten ons al op te wachten.  

Iedereen zette zijn koffer in de ‘Kids &Co’. L1a had corvee en daarna konden 

we lekker gaan lunchen. 

 

 

Verslag van de Variathon 

Jaarlijks een “spannende” strijd tussen alle brugklassen met knotsgekke 

spellen en leuke wedstrijden. Het was weer een spannende strijd 

tussen V1a en V1b , met natuurlijk V1b als winnaar, met voor het eerst 

dit jaar een Variathon bokaal. De spellen die we hebben gespeeld 

waren bijvoorbeeld: katapult schieten, zaklopen en waterfietsen, 

superleuke en originele spellen en veel plezier! 

Teun en Rijk uit V1B 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De Prinsenmeer 

- Het park is erg groot het heeft onder andere een ballenbak, veel 

glijbanen en nog veel meer 

- De eigenaar van het park heet Peter 

- In het meer kan je waterfietsen 

Pelin uit L1b 

 

ETEN!!! 

De eetzaal is echt cool! Het lijkt op een dorpsplein in de Efteling. Het 

middageten was minder lekker dan thuis, maar ja, je moet ook iets eten. 

En het brood was wel gezond donker bruin. De soep die we hadden bij het 

avond eten was wel wat zout maar het hoofdgerecht was wel wat 

lekkerder: gebakken aardappelen, schnitzel of vegaburger, salade en 

groentenmix.  

Kasper en Joeri uit V1a 

  

Weerbericht  

Toen we aankwamen in Asten was het bloedheet! Tijdens de Variathon 

scheen de zon volop. Tot het avondeten was het ook strak zonnig. Echt 

weer om veel te drinken en je rustig te houden in de schaduw, maar ja, zo 

win je de Variathon natuurlijk nooit…  

We gaan zo in het bos wandelen en dan krijgen we een leuk verhaal te 

horen. 

 



 

 

 

Hoe zien de huisjes eruit? 

De huisjes zijn klein maar fijn. Je hebt een badkamer met een 

douche, wc en een gootsteen. Je hebt verder ook een keuken met 

een fornuis, magnetron, koelkast (en vriezer) en veel kasten. In 

dezelfde kamer is natuurlijk een bank en een tv, maar helaas zit 

daar geen Netflix op… Natuurlijk heb je verder nog slaapkamers: 

een kamer met een tweepersoonsbed en twee kamers met 2 

bedden. 

Lou, L1b 

 

 

Wat was het leukste van vandaag? 

Ik vond de Variathon het leukste, vooral het waterfietsen, want dat 

was lekker koel (in het water) en er gebeurden grappige dingen; je 

moest ineens met z’n allen heel snel naar een van de twee 

waterfietsen en die was toen helemaal vol. Dat was een dolle 

boel! 

Rozerin en Megan, L1a 

 

Weetjes! 

Wist je dat de eigenaar van dit vakantiecomplex Peter Gillis is  (bekend 

van televisie programma massa is kassa op SBS 6)? 

Wist je dat meneer de Jong zijn collega’s omkoopt om de Variathon te 

winnen? 

Wist je dat je een hoodie van Peter Gillis kan kopen op 

www.hatsenflatsen.nl 

Wist je dat de fiets van meneer Bello “geleend” is door een leerling 

(uiteindelijk is hij wel teruggegeven)  

Wist je dat huisje 25 alle deuren en ramen open had laten staan én de tv 

aan? 

Dat huisje 66 vannacht buiten moet slapen omdat ze de sleutel kwijt zijn 

geraakt? 

Wist je dat deze weetjes zijn geschreven door Julius en Elijah uit L1a?  

 

http://www.hatsenflatsen.nl/

