
Groep 8
7 t/m 9 juni

Op kamp
naar het Belevenissenbos!
___

INLEIDING
We hebben een fantastisch kamp achter de rug! In deze bijlage lees je over de activiteiten die wij
op kamp hebben gedaan! Ook hebben we allemaal een tekening gemaakt.
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Het vertrek

We verzamelde om half 9 op het schoolplein. Er kwamen 8 auto’s en 2 busjes. We gingen
alles in de auto’s doen, kletsen en afscheid nemen van onze ouders. Toen het precies 9
uur was gingen we er vandoor. Groep 5 ging ons ook nog uitzwaaien. De ouders die reden
gingen toeteren. Toen we er waren gingen we alle spullen uitpakken en zetten we het
buiten neer. Het brandalarm ging af en het wou niet uit, totdat er een meneer kwam die het
voor ons geregeld had. Toen konden we naar de zolder om alle spullen neer te leggen. De
ene kant was voor de meiden en de andere kant voor de jongens. In het midden van de
zolder waren grote zeilen gespannen.  Nadat we de spullen boven hadden gelegd gingen
we naar beneden en gingen we eten. Sommige kinderen hadden geen eten en drinken
mee, maar de andere kinderen gaven die kinderen eten en drinken en er waren ook
appels en bananen.

Rozalia
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Havenspel

We gingen naar het bos een spel doen en het heet het havenspel. We moesten hiervoor
de week van tevoren kaartjes knippen in de klas. Roze kaartjes, Groene kaartjes, en gele
kaartjes. De Roze waren 3 punten waard en de groene waren 2 punten waard en de gele
1 punt. Het spel werkt zo:
Je hebt 4 steden: Londen, Hamburg, Marseille, en Rotterdam. Op het kaartje staat waar je
als eerst heen moet rennen. Bv. er staat je moet als eerst naar London en een tussenstop
naar Hamburg en eindpunt Rotterdam dan heb je 3 dingen gerend dan heb je 2 punten en
als je 4 steden rent heb je er 3 en als je er 2 rent 1 punt. Op de 1e plek was Nick en hij
kreeg een beker (wel wissel). Op de 2e plek was Odette en op de 3e plek was Stijn. Dit
was het havenspel.

Stijn en Jim
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Kamp spel levend stratego!!!!!

We gingen in het bos het spel levend stratego doen.
Het was super leuk en gezellig.
We gingen 4 potjes spelen en het werd 2\1 voor het zonder lintjes team. Nu zal je wel
denken ‘Waar is het laatste punt?’ Helaas was die er niet want Nick had als bom de vlag
getikt, maar de bom mag niemand tikken dus als Nick dat niet gedaan had had het
waarschijnlijk 3\1 geworden.
En juf Manon die heel slim was maar eigenlijk valsspeelde om als vlag naast juf Margit te
zitten.
Toen het spel klaar was toen gingen Dirk en Alain een kampvuur maken en daarna ging
iedereen een broodje roosteren en marshmallows maken.
Toen kwam meester Joost en die ging een (eng) verhaal vertellen.
Maar Dirk zat achter ons en die liet iedereen schrikken,
En die jongens gooide met takken en stenen in de bosjes en tegen de container.

Evy en Sanne
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Nachttocht door het bos

We begonnen rond 00:00 in de avond. Er waren 4 groepjes. In groep 1 zaten Sarah,
Celeste, Evy, Shanna, Rozalia, Megan. In groep 2 zaten Stijn, Jim, Odette, Laura. Jolie,
Oscar, Levi. In groep 3 zaten Alain, Niek, Noortje,Floor,Ziva,Hayden. En nu de laatste
groep, groep 4. Daar zaten Mara, Mies, Sanne, Nikki, Dave, Teun. Dat waren alle
groepjes. De juffen lieten ons schrikken met een masker en Jim stond bij juf Sandy. Met
glowsticks konden we de weg vinden. De eerste juf die we tegenkwamen was juf Manon,
daarna kwamen we juf Sandy tegen met Jim en als laatste kwamen we Dirk tegen en die
had een rode lamp met enge geluiden. Je had wel een begeleider mee het bos in. Dat
waren Esther of meester Joost.

Mara en Mies
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Schoonmaak inspectie

Meester joost was Bert de drama queen.En juf Margit was Truus de inspectie vrouw.
Maar Truus ging ook niet zonder drama weg. Ze speurden naar troepjes. Bert met zijn
Friese schort en Truus met haar rainbow schort. Het was geweldig!!!
Er lag zelfs een oude  bananenschil en gebruikte oordopjes gevonden, bléh!!
Ze kwamen 2 keer. De eerste keer hadden de meiden corvee enn de volgende dag de
jongens. Dirk filmde alles perfect.
De slaap zolder was na de inspectie weer mooi schoon.

Doeg!!! Sarah
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Kanoën

We gingen kanoën en in het begin gingen de jongens in de boot schudden en al naar
10/20 keer schudden lagen ze in het water. Wij hadden een grote boot. Hierdoor kwamen
we niet echt overal overheen en onderdoor, maar het is gelukt. Juf Margit en Ester
maakten foto’s en we maakten een tussenstop bij het strand en degene die kano's hadden
deden een spel dat ze over de kano's liepen en als ze dan op het einde kwamen sprongen
ze erin. Alain en Duco gingen al eerder de kano uit, want ze vonden het niet meer leuk  Ik
klom overal overheen en hun werden toen helemaal boos, omdat het uiteindelijk niet echt
handig was. We kwamen daarna zwanen tegen en daar moesten we even wachten. Toen
later kwamen we een mega snoek tegen en Mara werd echt bang. Niet lang daarna
gingen we de kant in waar ik ging staan om me af te zetten,maar toen was er een
boomstronk en toen viel ik in het water. Hierdoor kreeg ik het echt koud. Het voelde alsof
ik onderkoeld was en dat was niet fijn, maar gelukkig waren we na 10 minuten bij het
kamphuis. Toen werden de kano's weer aan de kant geduwd, maar meester had de
sleutels en die was achteraan dus gingen we ondertussen voetballen enzo. Toen meester
aankwam hadden we een zeephelling gemaakt van groene zeep en een zeil. Sanne, Mara
Stijn, Dave en Jim kregen zeepsop in hun ogen. We maakten slidings en toen gingen we
het weer opvouwen en toen was de bak te klein of het zeil te groot toen was het klaar.

Einde, van Niek
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Bonte avond 2021!!!

Er waren 7 acts. De eerste was van: Dave, Jim, Teun, Nick en Stijn. Ze waren piraten en
Dave was een meisjes piraat. De 2de was van: Shanna, Floor, Jolie, Odette, Evy en
Noortje. Zij deden het vliegerlied. De 3de act was van: Megan, Celeste en Rozalia. Ze
deden sni sna snappie. De 4de was van: Mara, Sanne, Mies en Laura. Hun deden het
liedje broko mi. De 5de was van: Alian, Levi, Duco, Oscar en Niek. De 6de act was van:
Sarah, Hayden en Ziva. Zij gingen rocken. De laatste was van: Esther, Dirk, meester Joost
en juf Margit. Zij gingen dansen op tiktok liedjes. Het was super gezellig. Sarah, Hayden
en Ziva hadden gewonnen. We gingen ook flesje draaien. De 1ste ronde moest je
meedoen en toen moest je een kusje geven op de hand. De 2de ronde mocht je meedoen
en bijna de hele klas deed nog mee. Toen was het dat je een kusje moest geven op de
wang. De 3de ronde deed bijna iedereen nog mee. Toen moest je een kusje geven op de
mond. De 4de ronde was 2 seconden op de mond en de 5de ronde was 4 seconden op de
mond. Het was erg gezellig en grappig.

Shanna en Floor
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Wist je dat?!
- We in hoog gras beter kunnen voetballen! (de grasmaaier was stuk)
- Varen op het vlot met Niek levensgevaarlijk is.
- Alain wel meer dan 10x door zijn enkel is gegaan?
- Juf Margit pindakaas met komkommer eet!
- Laura een muggenbult op haar oog had.
- Tijdens het kanoën kwamen we zwanen tegen!
- Er levens gevaarlijke afdalingen waren vooral bij de stuwdam.
- Levi gewond raakte aan zijn teen.
- We heerlijk hebben gezwommen bij het hondenstrandje?
- Er mega grote vissen (snoeken) zwemmen in het Belevenissenbos en een aantal

kinderen bijna werden opgegeten.
- Mara enorme spierkracht heeft en de kano’s over de stuwdam trok.
- Na 10m in de kano lagen Dave, Jim en Stijn al in het water. Schade: 1 slipper!
- Zonder Juf Margit waren we nooit meer bij het scoutinggebouw teruggekeerd.
- Dirk zeker een elektrische kano had, hij ging zo snel!
- Dave als eerste in de sloot beland was.
- Er op dinsdagmorgen een dance battle was.
- Er kinderen in hun slaap praten.
- Dirk heel goed kan barbecuen!
- Jim allergisch is voor zonnebrand.
- Een brand alarm ook af kan gaan zonder brand.
- Benen wassen ook in de gootsteen kan.
- Er teer/verf op de bankjes zat en er tatoeages verschenen!
- Duco ‘s ochtends met pannendeksels sloeg en dat Celeste er door heen sliep!
- We daarna ochtendgymnastiek hadden.
- Er rond het kamphuis snoeken/grote vissen zwemmen.
- Er heel veel kikkervisjes zijn gevangen! (Sarah, Jim en Stijn)
- Juf Sandy en juf Manon tot heel laat bleven.
- Dirk verstopt in het bos was en kinderen erg liet schrikken.
- Er veel gevoetbald is!
- Eten zonder bord en bestek veel lekkerder is!
- Er wel meer dan honderd muggenbulten op zijn gelopen en we er op de laatste dag

van de kampweek (vrijdag) nog steeds last van hadden.
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- Sanne een bangepoeperd in het bos is.
- Tijdens levend stratego juf Manon vals speelde, maar ook heel slim was.
- Truus en Bert ook een keer op de Maria Bernadette school langs willen komen.
- Dave, Niek en Dirk echt echt echt echt van afwassen houden.
- Nick op dinsdagochtend om 8.00 bij de GGD moest testen.
- Esther loeihard scoorde bij Dirk in het doel.
- Dat er bij het BM’er spel veel verwarring was tussen Oscar en meester Joost.
- Meester Joost heel goed kan dansen.

Celeste, Sarah en Jolie
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Dit was kamp groep 8 2021!!! Het was een kamp om nooit meer te vergeten.


