
         Kamp!!!!! 
                                                    Anouk van zomeren 

 

Dag 1: Oké waar ga ik beginnen… we kwamen om half 

9 op school aan. Om 9 uur gingen we naar de 

kampeerboerderij in Grolloo. Toen gingen we buiten 

spelen, maar ik bleef binnen met een paar anderen 

meiden en gingen spelletjes doen en daarna gingen we 

lunchen. Het was lekker. Toen mochten we eindelijk 

naar de kamers en ik lag met Quinty, Karlijn, Reejin, 

Nushika, Elisa en Nynke op een kamer hahahah Er was 

een kleine ruzie (maar daar was ik niet bij betrokken) na 

die ruzie gingen we de bedden opmaken (dat was een 

hele klus) eindelijk was het zover we gingen naar het 

klimpark. Daar kun je ziplinen over het water en ik heb 

dat gedaan!!! Je kon klimmen in het bos, het regende 

helaas wel, dat was jammer maar voor de rest was het 

super gezellig!! Na een uur of 2 gingen we er weer 

vandoor. We moesten best wel een eind lopen. Eenmaal 

weer op de kampeerboerderij gingen we gelijk naar de 

kamers chillen met de jongens / spelletjes doen zoals 

doen durf of de waarheid/ kletspot ook met de jongens. 

Toen gingen we eten en dat werd PATAT!!!! Daarna 

gingen we weer naar boven chillen trouwens er waren er 

drie kinderen jarig en dat waren Zoë, Rowin, Elisa. Zij 

trakteerden allemaal iets lekkers en daarna gingen een 



paar kinderen een film kijken. Ik en de meiden niet, wij 

gingen weer met de jongens chillen totdat we moesten 

tanden poetsen en dat was lang zal ik je zeggen. we 

gingen met zijn allen tanden poetsen toen kwam Tjeerd 

ons nog een verhaaltje voorlezen hihi We gingen erna 

stiekem nog even praten tot morgen doeiii 

 

Dag 2: goeiemorgen ik ben met een slecht ochtend 

humeur wakker geworden.. Het ontbijt was echt best 

oké! Veel kinderen hadden zin in vandaag en ik ook 

want we gingen naar een belevingspark met een 

trampoline van 4 meter hoog en wel 3 keer zo lang en je 

kon mountainbiken. Waar dat deed ik maar niet want er 

kwamen huilende kinderen terug. maar verder kon je 

nog suppen en kanoën. Ik Deed ze allebei en suppen 

lukte niet echt. Ik zat wel een half uur op het water in de 

regen totdat Nynke me kwam redden YESS!!! Bedankt 

nog! In de kano lukte het wel gelukkig…trouwens je 

kon hier ook nog klimmen en boogschieten. 

Aan het eind van deze beleving kregen we nog wat 

lekkers en reden we met ons groepje terug naar school. 

Ik vond dit een heeel leuk eerste Kamp!!  

 

Dit was mijn blog over Kamp!!! Doeiiiii 


