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Een leuke dag 

We begonnen met TLC (Talen, Landen en Culturenspel). Daarbij gingen we een 

blad maken. Er kwam een land uit en een woord. Dat woord moest je vertalen in 

de taal van het land dat er stond. Dat kon je doen door naar de vlag van het land 

te gaan, waar een woordenboek lag. Alle oplossingen bij elkaar vormden een 

spreekwoord. 

Na dat spel gingen we naar het bos om daar spellen te spelen, zoals: in een zak 

gaan en omhoog getakeld worden, een knikkerbaan bouwen en Rotterdam kleien. 

En je ging ook proefjes met de grond doen.  

Daarna gingen we naar ons huisje. Om 5 uur mocht je een tas vol eten ophalen. 

Wat later kwam een begeleider die je ging helpen bij het koken. We gingen pasta 

maken. We vonden het leuk om te koken, want we houden erg van koken! 

Kortom, het was een leuke dag! 

Jasmijn, Sanderijn, Nora (L1b) 

 

Diner met de verzuimcoördinator 

Vandaag was het een leuke dag. We hadden gezwommen en daarna gingen we koken. Ik had 

gekookt met mevrouw Johanna. Zij is super lief. We hadden een gezellige avond; we dronken 

thee en deden een spelletje. Zo kregen we een gezellige sfeer. Ik vind het jammer dat ze al weer 

bijna weg gaat. In het zwembad hadden we hele leuke glijbanen. Als je van de blauwe glijbaan 

ging, ging je snoeihard. En de gele was pikkedonker. Nu alleen nog discozwemmen en het 

moordspel. Zin in, tot morgen! 

Florence (L1a) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De dag van L1a 

Vandaag hebben we een piramide gemaakt van bamboestokken. Het 

was een dolle boel. Het andere team had een grote piramide, maar 

die van ons was sterker. We hebben ook gezwommen in het 

binnenzwembad. Er waren twee glijbanen, een zwarte en een 

blauwe. De zwarte was leuk en eng, omdat het donker was. De 

blauwe ging eerst langzaam en daarna pas snel. Er was ook een 

muziekquiz. Die was wel moeilijk, want het zijn veel Hollandse liedjes. 

Rozi (L1a) 

  

De dag van V1b 

Vandaag begonnen we om 9.15 uur met activiteiten in het bos. Toen 

we terug kwamen gingen we lunchen. Na de lunch hadden we een 

quiz gespeeld en vervolgens hebben we gezwommen in het 

binnenbad. Nadat we klaar waren met zwemmen hadden we even tijd 

om ons op te frissen en de boodschappen voor het avondeten te 

doen. Toen was het tijd om te koken met een begeleider erbij. Het 

was heerlijk: pasta! En er was een goede sfeer. Iedereen at buiten. 

We keken samen een voetbalwedstrijd (Ajax vs Rangers). Zometeen 

gaan we discozwemmen en het moordspel spelen. 

Badr (V1b) 

Weerbericht  

Om half 12 ’s avonds gaat het regenen. Niet overlopen 

dus, want dan wordt je pyjama nat! Om 7 uur wordt het 

weer droog, dus een paraplu mee naar de SPAR is niet 

nodig. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 

ongeveer 23 graden. ’s Avonds daalt de temperatuur 

flink, dus uit je dak gaan in de disco wordt aangeraden 

om het warm te houden. Vrijdagochtend begint met 

regen, dus ook in de laatste nacht is overlopen erg 

onverstandig! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig alleen gekneusd 

Het is heel erg leuk hier op kamp. We hebben verschillende 

activiteiten gedaan. Vandaag hebben we een quiz gedaan en daarna 

gingen we zwemmen. In het zwembad ging het eerst goed, maar 

daarna niet meer want in de glijbaan stootte ik mijn elleboog heel 

hard. Het deed na het koelen flink pijn, dus moest ik eerst naar de 

huisarts en toen naar het ziekenhuis voor een foto. Gelukkig is het 

niet gebroken, maar lichtelijk gekneusd.  

Vandaag hebben we ook nog pasta gemaakt. Dat was heel lekker. 

We gaan straks nog een keer zwemmen. Daar heb ik veel zin in! 

Jay (L1d) 

 

 

Goed uitrusten 

V1a had corvée. Het moest allemaal perfect zijn. We hebben Bonte Avond 

voorbereid, een pubquiz gedaan en het taal-land-cultuur spel. Vanavond 

goed uitrusten voor de disco van morgen! 

Noud, Mahamed, Felix, Stijn en Ytse (V1a) 

 

Wc papier 

Vandaag was er een mega groot wc-rol-gevecht in de linker straat. Het 

was superleuk totdat de juf/meester kwam. Er was zelfs pleepapier in het 

huisje gegooid. Ik had een ketser op Gijs en Mats. Over Mats gesproken, 

hij hield zich echt niet aan de regels. Het was namelijk wapenstilstand en 

Mats dacht: “Zal ik eens op Oli4 gooien?” Daar stond ik dus klaar om Mats 

een hand te geven voor de wapenstilstand en hij gooide en raakte precies 

mijn hals. Hij had er zeep in gedaan maar uiteindelijk kwam alles goed. 

Oli4 (L1d) 

 

 



 Wist je dat … 

Leerlingen al een nieuw pak wc-papier kwamen halen? Ze hadden dus in 2 dagen 4 rollen 

opgemaakt. Wat zouden zij gedaan hebben? Volgens meneer De Jager zeiden ze dat ze 

hun huisje hadden schoongemaakt… 

Huisje 5 een geheim ingrediënt aan de saus had toegevoegd. Zou het cocaïne zijn…? 

In huisje 38 de popcorn was aangebrand? 

Huisje 4 bijna zonder avondeten zat omdat ze het gehakt, het water en nog wat andere 

ingrediënten in één keer in de pan hadden gegooid? Gelukkig heeft Maurits ze gered van 

de hongerdood! 

Er al meer dan tien kinderen van L1c geblesseerd zijn? 

Meneer Bello, als hij eenmaal begint met praten, niet meer kan stoppen? 

Dat de mentoren blij waren dat de pannen op meerdere manieren gebruikt konden 

worden? Een leerling vond de kookkunsten van zijn huisje namelijk nogal tegenvallen…  

Dat er een tweeling is op kamp? 

V1a de beste klas is? (dit is een feitje 😊) 

Het eten op woensdag het lekkerste was tot nu toe in deze week? 

We toch gingen discozwemmen? 

Dat Guus Phil na RML’s got Talent weer op de Prinsenmeer is gespot? 

De moord op Henri Mortell eindelijk is opgelost? De ‘lover’ had het gedaan! 


