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Zaterdag 20 juli 2019 
 
Programma  
10.00 uur:  Aankomst kinderen 
11.00 uur:  Praten met de andere kinderen 
12.30 uur:  Lunch  
14.00 uur:  Paspoorten maken 
15.00 uur:  Spelletje met de paspoorten om elkaar te leren kennen 
18.00 uur:  Diner 
19.00 uur:  Spelletjes  
 
Menu 
Lunch:  Broodje gezond 
Diner:  Hutspot 
Toetje:  Dubbelvla 
 
Vandaag is het eindelijk zover, we zijn op kamp. We werden gebracht 
door onze ouders en zagen gelijk al een paar bekende gezichten. Nadat 
onze bedden waren opgemaakt, gingen we naar de huiskamer. Daar 
gezellig gepraat met alle kinderen. Toen alle ouders weg waren, gingen 
we lunchen. We aten broodjes gezond. Er lagen allemaal lekkere dingen 
op tafel. Na het eten gingen we een paspoort maken. Het thema van 
deze week is “reis om de wereld” en we zijn begonnen in Nederland. 
Daarna deden we een kennismakingsspel. Na het kennismakingsspel 
hebben we vrij gespeeld. Manoe ging op de skelter rijden samen met 
Bettine en Abel en Thijs gingen voetballen. Toen was het weer tijd om te 
eten. We hadden “Hollandse pot”, hutspot met een speklapje en 
dubbelvla toe. En Lucas en Melle vonden dat zo lekker dat ze zelfs het 
bakje leeg hebben gelikt. Na het eten hebben we weer spelletjes 
gedaan. Melle ging twister doen samen met Rick. Manoe en Anna gingen 
kleuren en vonden dat heel gezellig. Het was toen tijd om te gaan 
douchen, tandenpoetsen en naar bed. De eerste dag zit er alweer op en 
het was een geslaagde dag! Dit belooft wat voor de rest van de week. We 
hebben er zin in!!!!  
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Zondag 21 juli 2019 

Programma  
09:00 uur: Ontbijt 
10.00 uur:  Ochtendgymnastiek en Schilderen 
12.00 uur:  Lunch 
13.30 uur:  De bus komt om ons naar het zwembad te brengen   
18.00 uur:  Diner 
19.00 uur:  Spelletjes  
 
Menu 
Lunch:  Croissants 
Diner:  Aardappels, broccoli, sperziebonen en een hamburger 
Toetje:  Vla 
 
Vandaag is het zondag en sommige waren al vroeg wakker. Om 07.00 uur 
zaten ze al in de huiskamer. Pluk de dag. Voor het ontbijt moesten we 
allemaal ons paspoort laten zien om in te checken voor onze volgende 
vlucht. We gaan naar Frankrijk. Na het ontbijt gingen we eerst onze 
spieren losmaken met de ochtendgymnastiek. Daarna hebben we met z’n 
allen een mooi schilderij gemaakt. Een ware Monet. Toen wat gedronken 
en fruit gegeten en nog gespeeld. Daarna was het tijd voor de lunch. 
We hadden croissants. Toen onze zwemspullen aan getrokken. De bus 
was keurig op tijd en we konden vertrekken, op naar het zwembad! Het 
was een mooi zwembad met grote glijbanen. Later had Jeroen zelfs een 
heel bad voor zichzelf en ging een show geven met schoonzwemmen. 
Tussendoor nog wat gedronken en chips gegeten. Om 16 uur ging het 
zwembad dicht en moesten we helaas uit het bad. Lekker douchen en 
weer de bus in. In het huisje een ijsje gegeten en toen kwam de catering 
die heerlijk voor ons had gekookt. Na het eten samen spelletjes gedaan 
en toen was het alweer tijd om naar bed te gaan. We hebben het weer 
leuk gehad met elkaar en zijn benieuwd waar de reis morgen heen gaat. 
A demain! 
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Maandag 22 juli 2019 

Programma  
09:00 uur:  Ontbijt 
10.30 uur:  Kaarten geschreven 
12.30 uur:  Lunch 
14.00 uur:  Oud Italiaanse spellen  
15.00 uur:  Zwembad 
18.00 uur:  Diner 
19.00 uur:  Spelletjes en de speeltuin 
 
Menu 
Lunch:  Soep 
Diner:  Pasta 
Toetje:  Bolletjesvla 
 
Vandaag is het maandag en zijn we in Italië geland. Eerst inchecken en 
toen ontbijten. Na het ontbijt gingen we kaarten schrijven naar ouders, 
oma’s en opa’s en ooms en tantes. We zaten lekker in de schaduw onder 
de partytent. Daarna wat gedronken en nog gespeeld. Toen was het tijd 
voor de lunch, we hadden tomatensoep en champignonsoep. Na de lunch 
gingen we Oud Italiaanse spellen doen, toren van Pisa bouwen, pizza 
werpen, spaghetti poepen, koekhappen, mikado met spaghetti en andere 
leuke spelletjes. Het was erg warm en we mochten gaan zwemmen, het 
water was wel een beetje koud. Jeroen wilde niet zwemmen maar met 
zijn kaarten spelen. Het was inmiddels 18.00 uur en tijd om te gaan 
eten. We hebben pasta gegeten. Na het eten gingen we nog even naar de 
speeltuin en Lucas heeft getafeltennist met Rianne. Hij heeft maar net 
aan gewonnen. Het was een hele mooie dag en we kijken uit naar 
morgen. Waar zal onze reis heen gaan? Ciao! 
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Dinsdag 23 juli 2019 

Programma  
09.00 uur:  Ontbijt   
11.30 uur:  Met de bus mee naar speeltuin Malkenschoten 
12.30 uur:  Picknick 
15.30 uur:  Zwemmen  
18.00 uur:  Diner 
19.00 uur:  Spelletjes 
 
Menu 
Lunch:  Picknick 
Diner:  Aardappels, bloemkool en een braadworst 
Toetje:  Vla 
 
Vandaag aangekomen in Duitsland. Het is hier erg warm. We hebben een 
goede vlucht gehad. Na het inchecken gingen we ontbijten. Om 11.00 uur 
kwam de bus ons halen om naar een speeltuin te gaan. Er waren heel 
veel dieren, er reed een treintje en er waren veel leuke speeltuintjes. In 
de speeltuin hebben we gepicknickt. Was erg gezellig. Bettine en Julie 
vonden dit super leuk. Daarna weer verder gewandeld en weer 
geklommen in allerlei toestellen. De bus stond weer op ons te wachten 
en toen we terug waren hebben we chips gegeten en weer iets 
gedronken. Allemaal onze zwemkleding aan en naar het zwembad 
geweest. Heerlijk koud water, wat is dat lekker met deze temperaturen. 
De catering kwam ons eten brengen, ze hadden lekker gekookt. Na het 
eten hebben we spelletjes met elkaar gedaan. Toen was het alweer tijd 
om te gaan douchen en slapen. De paspoorten liggen alweer klaar voor 
de volgende vlucht. Bis morgen! 
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Woensdag 24 juli 2019 

Programma  
09:00 uur:  Ontbijt 
10.30 uur:  Levend ganzenbord  
12.00 uur:  Lunch 
13.30 uur:  Safaritocht   
15.00 uur:  Zwembad 
18.00 uur:  Diner 
19.00 uur:  Casinoavond 
 
Menu 
Lunch:  Hotdogs op brood 
Diner:  Pannenkoeken 
Toetje:  Vlaflip 
 
Vandaag hebben we een vlucht naar Amerika genomen. We moesten om 
09:00 inchecken en kregen gelijk ons ontbijt aan boord. Na het ontbijt 
gingen we levend ganzenbord spelen. Daarna hebben we een ijsje 
gegeten want het was al tropisch warm. Bij de lunch hebben we een 
broodje hotdog gegeten. Toen zijn we in de huifkar gestapt om op safari 
te gaan. We hebben door de bossen gereden en veel dieren gezien. We 
stopten bij een uitkijktoren en hadden heel mooi uitzicht. We hebben 
wat gedronken in het bos en chips gegeten. Toen weer een mooie rit 
terug door het bos. Bij het huisje aangekomen hebben we weer iets 
gedronken en onze zwemspullen aangedaan. Even lekker zwemmen, wat 
is het warm hier. Rianne en Iris hadden heerlijke pannenkoeken 
gebakken. Met appel, kaas en we mochten er stroop, poedersuiker, jam 
of chocopasta op doen. Na eten het gingen we naar het casino. Daar 
hadden ze leuke spelletjes zoals roulette, kaartspelletjes, balletje- 
balletje en een levende fruitmachine. Het was leuk om te doen. Ons 
paspoort zit al vol met stempels, waar zal de reis morgen heengaan? Het 
was weer een mooie, leuke, zonnige dag. See you tomorrow! 
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Donderdag 25 juli 2019 

Programma  
 
09:00 uur:  Ontbijt 
10.30 uur:  T-shirt maken 
12.00 uur:  Lunch 
13.30 uur:  Bingo   
14.30 uur:  Zwembad  
18.00 uur:  Diner 
19.00 uur:  Bonte avond 
 
Menu 
Lunch:  Eieren 
Diner:  Patat 
Toetje:  IJs en slagroom 
 
Vandaag zijn we in België aangekomen. Ook hier is het tropisch warm. Na 
het inchecken gelijk door naar het ontbijt. Na het ontbijt gingen we t-
shirts maken. Iedereen heeft een hele mooie gemaakt. Toen was het 
alweer tijd voor de lunch, we hadden nog pannenkoeken en hadden er 
een gekookt eitje bij. Daarna hebben we bingo gedaan, we moesten 
allemaal dingen zoeken die bij een nummer hoorde die op onze kaart 
stond. Het was grappig om te doen. We waren allemaal erg verhit 
geraakt door de warmte en gingen naar het zwembad. We gingen een 
slinger maken en met elkaar tegelijk in het water springen. Zelfs 
sommige mensen van de camping deden mee. We hadden zin in het 
diner, patat van de tafel. Ze hadden een soort mc Drive gemaakt. Bij het 
eerste raam moest je je bestelling doorgeven en bij de volgende betalen 
en bij de deur kregen we onze bestelling. Toen kwam het spannendste 
van de avond, de bonte avond. We gingen allemaal optreden en de een 
was nog beter dan de ander. Toen nog met elkaar een feestje gebouwd 
om de week af te sluiten.  
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Vrijdag 26 juli 2019 

Programma 
Heel vroeg opstaan 
08.30 uur:  Ontbijt 
10.00 uur:  Ouders komen   
11.00 uur:  Afscheid 
 
We hebben een hele mooie, warme, en vooral gezellige week met elkaar 
gehad. Het was een mooie reis! 


