
Nieuwsbrief kamp 2021-2022

Aankomst
Om 08.30 verzamelde we op het achterplein. Om 09.00
vertrokken we. De reis was ongeveer 45 minuten. Toen we
aankwamen verzamelde we op een parkeerplaats, en liepen we
samen naar het kamphuis. Aangekomen op het kamphuis
hebben we alle spullen uitgepakt. En toen was het kamp
officieel begonnen!!

Bo

Aankomst kamp
Toen we aankwamen vond iedereen het natuurlijk
spannend en het duurde even voordat we naar
binnen konden want het alarm stond aan. Maar
nadat het alarm uit stond konden we meteen naar
binnen we moesten wel onze schoenen uit doen
maar ja dat snap ik ook wel want anders komt
iedereen met z'n modder klompen binnen. Toen
gingen we naar boven en gingen we onze plekken
bepalen de jongens kregen de rechterkant en de
meisjes de linkerkant.
Er kwam ook een zeil tussen zodat je een scheiding
heb tussen de jongens kant en de meisjes kant.
Nadat we onze spullen hebben neergezet werden
de regels uitgelegd bijvoorbeeld dat je niet zomaar
het bos in mag alleen als je toestemming vraagt
maar ja dat bos is 40 hectare dus ik denk dat je erg
snel verdwaalt als je alleen ben.

Met vriendelijke groet Bram en Sam
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Route door het bos
We liepen over een bruggetje en toen meteen over een
heuvel die best wel steil was. En was er meteen en
parkour
je moest balanceren en klimmen op touwen en er waren
twee grote boomstammen en we hadden daar een
groepsfoto.
We liepen weer wat verder en we kwamen bij een water
parkour maar helaas ging Dawid te water door Teun.
Omdat hij de hele tijd met de touw ging wiebelen.
Toen vond Dawid een pad genaamd Paddie die niet kon
zwemmen.maar helaas moesten we naar het kamphuis
en we moesten paddie vrij laten in het water en we
gingen
eten.

Teun en Dawid

Levend stratego
We begonnen in een bos.

Er waren 2 teams groep 8b tegen 8a.
Iedereen in het bos kreeg een kaartje
er was 1 iemand die de vlag had, en

diegene moest zich verstoppen.
Wij moesten degene die de vlag had
beschermen zodat de tegenstander

hem niet kon vinden.
Ivo was een keer de vlag en niemand

kon hem vinden. Hij zat onder
een brug. Iedereen liep er overheen
dat was wel grappig, en toen daarna

had Pieter Ivo gevonden.
De uitslag 3-2 voor groep 8b.

Gemaakt door: Bas, Ruben, Elin
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Watergevecht
Het begon met dat er mensen aan het voetballen waren. Het
was super warm en er begonnen kinderen met
waterballonnen op de andere kinderen te gooien. Daarna
begonnen kinderen echt met hele bakken en pannen te
gooien. Zelfs de leerkrachten deden mee. Iedereen was
super nat en het was heel gezellig!! Uiteindelijk waren de
hele gang en badkamer van het kamphuis ook nat. Het
watergevecht was niet gepland maar toch was het
ontzettend leuk om te doen !!

Bo

Kamp eten
Stijn at 5 saté. De bbq regelde meneer Overboom we hadden
hamburger, worst, saté en op dinsdag gingen we patat eten. En
de patat werd gestrooid over de tafel en de saus ook. En met
de patat en komkommer maakten de kinderen vies eten dan
deden ze patat en komkommer bij elkaar en saus en dan
deden we doen durf de waarheid. Wie dat moest eten. Stijn
moest dat eten en alles was lekker en leuk. En dat we allemaal
dankbaar zijn dat het allemaal goed geregeld was. Het was
echt super gezellig tijdens het eten. En wist je dat het de eerste
keer was dat meneer Overboom ging bbq?

gemaakt door Marijn en Stijn

KAMPvuur
Maandag, de allereerste dag van kamp gingen we na vele
spellen bij het vuur kuiltje zitten. Daar werd uitgelegd dat we
marshmallows gingen roosteren, maar daarvoor gingen wij hout
sprokkelen in het Belevenissenbos. Na het hout sprokkelen
gingen wij het kampvuur opzetten en de marshmallows
roosteren. We maakten met de marshmallows Smores. Dat zijn
marshmallows met chocolade en koekjes. Heel veel
marshmallows waren in brand. Marijn ging zelfs met z'n stok in
het vuur. We hadden helaas te weinig stokken voor iedereen,
dus moesten we zodra wij klaar waren met het roosteren
moesten we de stok doorgeven aan de volgende. Toen de
marshmallows op waren konden we ook brood maken. Sinds
het deeg veel weegt moest je veel draaien om evenwicht te houden en het niet om te
laten vallen. Voor bijna alle mensen was het het waard. Na het roosteren gingen we
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weerwolven, wat heel spannend en leuk was. Daarna had meester Joost een eng
verhaal over een piraat vertelt. Het was heel amuserend en we zullen het nog lang
herinneren.

Groetjes, Boudewijn, Pieter en Stan N

Spooktocht
Na het marshmallow roosteren gingen we een spooktocht doen. Er waren glow
sticks die de weg wezen, en mensen verstopt in een eng pak die je lieten schrikken.
Je kon kiezen of je niet eng, een beetje eng, eng of heel erg eng wou. Er waren ook
2 pannen waarin je moest graaien. Een was gevuld met gel en de ander met
spaghetti. Het was midden in de nacht dus was het heel erg donker.
Meneer overboom (meester Niels) was verkleed als clown, juf Sandy en Lotte waren
samen verstopt en juf Caroline had een glow in the dark masker op. Op een
gegeven moment kwam je een pijl tegen
en dan moest je kiezen welke kant je opging als je de route goed had gelopen dan
kwam je weer uit bij het kampterrein.

Lotte en Celina

Kamp ochtendgymnastiek
We werden met pannen wakker gemaakt. Ook met muziek.

Toen hadden we 5 minuten om naar beneden te komen.
We moesten toen 10 minuten lang ochtendgymnastiek doen.

We moesten bijvoorbeeld jumping jacks doen.
Ook knieheffen. Zelfs hakken billen.

Maar eigenlijk deed bijna niemand echt goed mee.
Toen gingen we eten en we moesten heel lang wachten op drinken.

Toen gingen we de zolder opruimen.
Gr. Stan Schuurke
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DE KAMP KANOTOCHT
We begonnen in het bos daar werden wij in het water
gegooit wij pedelden iets verder. Totdat Stijn, Teun en
Vigo in het water werden geduwd. Met hun boot die
boot ging met een rotvaart in het water. De boot viel om
en zij gingen daarna bij meester Bart in de boot. En
gingen we varen niemand viel meer onder het parkour
en op het einde waren we bij het zwanennest maar
moest juf Margit de weg vinden. En moesten de
jongens in het midden van het meer stil blijven zitten
wachten tot juf Margit de weg had gevonden. Want al
het riet was gegroeid en we kwamen veilig aan, maar
het duurde voor de jongens 4 uur en de meiden 3 uur ofzo. Sylvester en Andy nog
een keer meegingen in een drie persoons boot. Eline en Carlijne kwamen bij
sylvester in de boot.

Groetjes: Andy, Sylvester, Ivo

Zeephelling
Toen de jongens gingen kanoën, gingen de meiden buikglijden. Er werd een groot
zeil neer gelegd op het gras, en daarna gingen we emmers vullen en het op het zeil
leggen zodat het nat werd en er werd heel veel zeep opgegooid. Zodat het glad
werd, we gingen allemaal met de meiden in een rij staan en dan glijden. uiteindelijk
zat je helemaal onder het zeep en soms kreeg je zeep in je ogen, maar het was heel
leuk!

Eline

Bonte avond.
We hadden eerst 1,5 uur om ons klaar te maken,
andere kleren aandoen, make up op doen en
schminken. Als je klaar was of niks hoefde te doen
mocht je ook het bos in of andere dingen doen. Om
21:00 uur starten we met het eerste optreden:
Dat was het vliegerlied met bijna alle meiden uit groep
8B. En als laatste van de acts van Links, Rechts daar
aan deden mee: Liva, Liz, Ninou, Nena en juf Margit.
Uiteindelijk deed iedereen mee. Daarna gingen we
allemaal liedjes zingen, Dean was de dirigent. Die
avond was iedereen zijn stem schor en deed pijn.
Nadat we dat hadden gedaan gingen we flesje
draaien. Er deden echt weinig mensen mee maar
uiteindelijk deden we een knuffel ronde met de hele klas. het was best grappig.
verder vonden we kamp superleuk en heel gezellig! Nena, Dean en Asia
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Kleuterfoto´s
We werden wakker gemaakts we dachten dat we weer buiten gymnastiek gingen
doen maar nee we hadden een spel waar we allemaal op stonden toen we kleuter
waren. Je zag meestal wel wie het was ik had echt een grappige foto, wat je moest
doen? Je kreeg een blad waar je kon opschrijven wie je dacht dat het was. Sommige
waren wel lastig te vinden. De foto´s zaten op bomen,palen en de kamphuizen. Ik
vond het best grappig maar ik was wel heel moe.
Na het spel gingen we eten, ik snap niet als mensen dan niet moe zijn. Ik vond kamp
echt super leuk! (vooral kanoën)

Groetjes van Paulien :)

Naar Zwembad Enkhuizen
Na kamp gingen wij met de auto’s naar
Enkhuizen voor het zwemmen. Toen we
aankwamen konden we nog heel even
een ijsje eten buiten. Daarna gingen we
naar binnen. Toen gingen we omkleden.
Toen we binnenkwamen sprongen we in
het koude bad maar toen waren er
mensen aan het banen trekken, dus de
bad mevrouw was heel boos. Dus toen
moesten we eruit en toen renden we
meteen naar de glijbaan maar er was
NOG een bad mevrouw dus die werd
boos omdat we renden. En toen
sprongen we van de kant af op een
matje, maar toen werd ze WEER boos. Dus eigenlijk mochten we geen lol maken. Er
was ook een stroming draaikolk en we gingen de hele tijd tegen de stroming in
proberen te zwemmen. En daarna gingen we bommetjes maken van de kant en
Marijn had de hoogste bommetjes. Er was ook een glijbaan en we gingen daar
ontstoppen met een paar kinderen en toen we eruit kwamen was de bad mevrouw
NOG BOZER! Daarna was het uurtje alweer om en gingen we omkleden en naar
buiten voor een broodje, koekje, drinken en om een foto te maken.

Geschreven door: Vigo en half door Liva…
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Stukje vrije tijd
Het was heel erg warm. En dus dachten
Sophie, Madelief en Paulien een
watergevecht te doen. De rest was in het
bos of iets anders aan het doen. We gingen
watergevecht doen met elkaar maar de
waterpistooltjes waren lek. Dus had
madelief het geniale idee om
waterballonnen te maken. De kraan ik de wc
deed het wel, maar de ballonnen waren te
klein dus moest Maria (de moeder van Liva )
ons helpen. Toen gingen we zeep op de
waterballonnen doen. En gingen Sophie en
Madelief overgooien. En toen hadden we
het geweldige idee om prisilla (de moeder
van Lotte en Sophie) te bekogelen met de
waterballonnen. En dat liep heel erg uit de
hand iedereen kwam terug uit het bos en ging pannen en bekers pakken en die
vullen. En Sophie maakte meester Niels nat en hij wilde dat niet en dat was heel erg
grappig. In de 2e vrije tijd iedereen deed z'n eigen ding sommige jongens gingen
kikkers vangen, en de anderen gingen het bos in iedereen deed gewoon z'n eigen
ding dat was ook heel erg leuk.

Sophie en Madelief

Kamerinspectie
Elke dag kwamen Truus en Jan langs, om te kijken of de kamers netjes waren. Het
was een mega gaos. En degene die hun kamer het minst netjes hadden opgeruimd
kregen corvee. De meiden hadden 2 keer corvee en de jongens 1 keer. Corvee was
niet ideaal want we waren met erg veel kinderen en dus moesten we heel veel
afdrogen, schoonmaken, tafel afnemen enzv. Maar er stond wel altijd een bijpassend
liedje aan.

Tara, Lois en Bo

Terugreis
Om 10.30 vertrokken we naar het zwembad. Rond 11.00
kwamen we aan. Van 11.30 tot 12.30 gingen wij zwemmen.
Toen we weer weggingen gingen er een paar kinderen naar de
kennismakingsdag, en de rest ging terug naar school. Op
school aangekomen kon iedereen zijn koffers pakken en naar
huis gaan. En toen was het kamp alweer voorbij. ):

Bo
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