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Kamp Groep 7 
 

We kwamen op school. Juf vertelde nog wat dingen over kamp. We deden de tassen in de auto en 

we gingen zitten. Met getoeter vertrokken we. Het was gezellig in de auto;) We hebben veel 

gelachen.  Toen kwamen we eindelijk aan. We gingen naar binnen en legde onzen spullen neer. Ik 

ging voetballen, na een tijdje was ik moe. Ik ging naar binnen en ik  ging lezen.  We brachten onze  

spullen naar boven en gingen ons bed opmaken. (dat vond ik best lastig) Daarna aten we ons 

middag eten op. We waren zover. Naar het klimpark. We liepen naar het klimpark. We waren er en 

kregen uitleg. We kregen de gordel om om te klimmen. We gingen naar level 1. Ik ging klimmen het 

was leuk. Ik heb tot level 5. Gehaald het leukst vond ik zip line over het water. Toen ging ik drinken 

en we liepen naar de boerderij. We gingen naar boven en gingen spelletjes doen. We kwamen 

beneden en gingen patat eten. Toen we dat gedaan hadden ging ik even op bed liggen. En werden 

we geroepen om hoe tem je een draak 3 te kijken. Ik ging naar beneden, en ging film kijken en. 

Rowin en Zoë waren jarig, dus we vierden hun verjaardag. Toen dat klaar was, was  het ongeveer 11 

uur nachts. Ik, Stein, Hidde, Rowin en Rein gingen slapen. Op die kamer sliepen we om ongeveer 12 

uur. In de ochtend gingen we ontbijten ik had jam mee. Ik heb lekker gegeten. We gingen brood 

smeren voor het beleving park. Toen gingen we naar het belevings park. Toen kregen we uitleg over 

het belevings park. Je kon boogschieten,  kanoën en klimmen. We werden  opgehaald  door de 

ouders. Die ons vervolgens naar school brachten. Mijn vader reed dus ik ging met hem mee . We 

kwamen aan. Ik was best moe. Thuis Moest ik meteen naar snorkelen. Maar toen gingen we eindelijk 

echt naar huis. 


