
           Lol op schoolkamp 
Woensdag was het bijna zover de koffer nog even inpakken en gaan 

slapen. Ik kon haast niet slapen zo veel zin ik er in had. 

              Dag 1 

Ik werd wakker en nam mijn koffer mee naar beneden. 

Toen ging ik eten en meteen naar school. Ik had er super veel zin in. Toen ik in 

de klas kwam ging ik op mijn plaats zitten. We gingen een paar dingen 

bespreken en de ouders die gingen rijden gingen de auto ophalen. Toen ging 

iedereen bij de ouder staan waar ze in de auto gingen. We moesten een uur 

rijden!! Toen we er waren moesten we even wachten op juf want die was er nog 

niet. Toen we er waren pakte iedereen de spullen uit de auto. Toen gingen de 

juffen kijken of we naar binnen mochten. Toen mochten we naar binnen en 

gingen wat fruit eten. Toen gingen we even buiten spelen. Daarna mochten we 

naar onze kamers en de spullen uitpakken en het bed opmaken. Toen mochten 

we weer even buiten spelen. Daarna riep juf ons dat we naar het klimpark 

gingen lopen. Toen we er eenmaal waren moesten we een soort onderbroek 

aantrekken. Daarna moesten we naar een oefen parcour doen. Want ze gingen 

kijken of je het goed en of je nog extra uitleg nodig hebt. Als je het goed kon 

mocht je naar parcour 1. Ik vond het super leuk maar stiekem wel een beetje 

eng. Daarna gingen we iets eten en drinken. Toen liepen we weer terug. Toen we 

terug waren trokken we onze onnesi aan. Rhana was verkleed als juf en iedereen 

dacht dat Rhana de echte juf was. Daarna gingen we patat eten en gingen de 

jarigen trakteren. Daarna gingen we weer spelen en film kijken. Daarna gingen 

we tandenpoetsen en even kletsen. Daarna gingen we slapen.     

                  

   Dag 2 

We werden 7 uur wakker gemaakt door de vader van Elisa. Daarna gingen we 

ons aankleden. Daarna gingen we ontbijten. Toen gingen we buiten spelen. 

Daarna gingen we naar het belevingspark. Toen we er waren gingen er eerst wat 

kinderen fietsen. Toen gingen we fietsen. Ik was ook mee iedereen viel behalve 

Rhana en ik. Er was ook een mega trampoline daar kon je niet eens normaal op 

lopen. Dat vond ik super grappig. Daarna moesten we weer terug. Toen we 

eenmaal terug waren. Moesten we onze spullen inpakken. Even fruiteten en 

gaan met die banaan. Toen waren we weer op school. Als bugeleider moest je 

wachten tot iedereen naar huis ging. 

Toen ging ik naar huis. Ik vond het kamp super leuk maar wel vermoeiend. Het 

was het beste kamp ooit!!!! 

                                          einde 
 


