Groep 8 op kamp:
Kampkrant - Dag 2
Tijdens de nacht bleef het grotendeels rustig
op de kamers. Alleen in kamer 3 werd er een
plannetje gemaakt om wakker te blijven. Zij
hadden bedacht dat ze om de beurt even naar
de wc moesten gaan, maar dan om te kijken of
er nog begeleiding op de gang stond. En zo
kwam Buno, Max, Lucas, Ghamkin, Liam,
Jelmer langs om naar de wc te gaan. Daarna
kwam Buno weer. Dat was erg opvallend, dus
ook dat werd gestopt. Zo viel iedereen lekker
in slaap. Na de lange dag van gisteren, bleef
het lang rustig in Balk. De eerste kinderen
werden pas rond 7:15 uur wakker. De laatste
rond 8:30 uur, want toen begon het luxe
ontbijt. Er was croissantjes, harde bollen en
vers brood gehaald. Dat was overheerlijk.
De verwondingen van gisteren werden
zichtbaar. Eva kwam even langs om wat te

mijn arm
lijkt wel de Himalaya! Moet

kunnen de leerlingen gewoon lekker
zelfstandig in de attracties zonder lange
wachtrijen. Er werd veel gespeeld en genoten.
Tijdens de lunch werd er nogmaals gewezen
op de vele muggenbulten. Britt vertelde dat ze
blij was dat ze morgen

weer terug naar
Nederland ging! Want hier in
Friesland waren veel te veel
muggen!! (Uuh, tja het is kamp.. zeg je dan
maar). Na de lunch hadden we alles even
gecontroleerd op teken. Dit keer moest de
‘Tekenbrigade’ ingrijpen om een teek te
verwijderen.
Dit
was snel gebeurd,
zodat we weer
lekker
konden
spelen. Dus een
goed
teken.
Een
favoriete
attractie van de
mannen, was de
skelters op drie wielen.

laten zien. Ze zei: ”Meester,

je kijken wat een muggenbulten!” Na het
ontbijt gingen we ons klaarmaken voor het
vertrek naar Sybrandy’s. Dat is een grote
speeltuin met veel leuke attracties. Om 10 uur
vertrokken we die kant op. De fietstocht ging
door het bos, waar we even stopten bij het
oorlogsmonument. In de klas hebben we het
de afgelopen periode over de tweede
wereldoorlog gehad, dus het sloot goed aan
bij
het
thema.

Alleen Max deed
daar zijn naam eer
aan. Max ‘crasht’
Verstappen
lag
namelijk
bijna
iedere bocht op
zijn kant.

Ook
was
het
vandaag
veel
insmeren, want de
zon scheen volop. Delaney nam dit wel heel
letterlijk, want zij kwam elk half uur wel even
insmeren. ‘Beter te veel, dan te weinig’, zei ze
dan.
Femke maakte ook wat bijzonders mee in de

Zij werd
namelijk spontaan geknuffeld
door een jongen. Later bleek dat het om
rij voor het vliegende bootje.

Na wat uitleg en wat vragen zijn we verder
gegaan richting Sybrandy’s. In deze speeltuin

een jongen ging met een verstandelijke
beperking. Zij waren ook met een groep in het

park. Uiteindelijk zijn er veel foto’s geschoten
in het speelpark, dus mocht u tijd hebben kunt
u deze honderden foto’s bekijken. Succes!

kinderen hadden maar liefst 15 keer succes!
Klasse. Dit leverde natuurlijk ook leuke foto’s
op!

Om 15:30 werd besloten om weer terug te
gaan naar Balk om daar nog even te kunnen
zwemmen. Dat voorstel konden we niet
weigeren, dus we lagen om 17:00 uur weer in
het Slotenmeer. Na wat gestoei met de bal
kwamen er plotseling 3 juffen van school
aanlopen. Dat was toch wel een verrassing,
dus er moest natuurlijk even geknuffeld
worden. Zo werden de kleren van juf Kristel,
juf Mieke en juf Judith, lekker nat. Even snel
bijpraten en daarna lekker naar het
kampgebouw om te eten. Vlak voor het eten
kwam juf Ellen (directie) ook nog langs bij het
kampgebouw. Dat was allemaal toch wel erg
leuk. Even snel het gebouw laten zien en
daarna lekker aan de hamburgers. De juffen
konden dan ook mooi helpen met het diner.

Na het spel kwam Nienke
een beetje beduusd naar
meester Jouke toe en zei:

Na het diner moest er nog corvee gedaan
worden en daarna was het tijd voor ‘operatie
Bilspl*’. Dit was bedacht door Femke en Eva,
want meester Jouke had hun nat gemaakt bij
de speeltuin. Zij vroegen aan de meester Jaap
en de juffen of ze konden helpen meester
Jouke terug te pakken. Dat deden ze met een
heleboel water, waardoor hij zeiknat was. De
naam was verzonnen door juffen (Kristel,
Mieke, Judith en Ellen) En bedankt nog hé .
Na deze acties begonnen we met het
douanespel. Tijdens dit spel moeten de
leerlingen onherkenbaar naar de overkant. Juf
Kristel, Mieke, Judith en Ellen moesten de
namen raden. Als ze de juiste naam hadden,
dan waren ze af! Dit leverde natuurlijk mooie
vermommingen op! Alle kleren, slaapzakken,
jassen, dekens en zelfs matrassen werden
gebruikt om de douane te ontwijken. De

“Meester, mijn hele
koffer is leeg! Maar
ik
heb
niks
teruggevonden.”
Het was één grote bende,
dus eerst maar eens alle
spullen verzamelen en daarna alles
klaarmaken voor de Bonte avond. Tussendoor
nog even de juffen uitzwaaien, want deze
moeten morgen natuurlijk weer voor de klas
staan. We willen Juf Kristel, Juf Mieke, Juf
Judith en Juf Ellen bedanken dat zij
langskwamen.
Super!

Dan verder met de Bonte Avond. Er waren
deze keer veel acts. Dit varieerde van een
quiz, liedjes, dansjes, cabaret tot zelfs een
limbodans met de hele klas. Het werd een erg
gezellige avond dat eindigde in een kampvuur
en
daarna
lekker
naar
bed.
Dit was de kampkrant van dag 2. We proberen
elke dag jullie op de hoogte te houden over de
gang van zaken.
Kijk op www.skitteljacht.nl
voor de vele foto’s.
Groetjes, De Kamp-Crew
Alias de schrijver

