
Het schoolkamp 
 Hoi ik ben hidde ik ga jullie vertellen over mijn schoolkamp  

Dag 1 
We startten op school en er waren vaders en moeders mee zelf was 

mijn vader mee. Maud en ronja waren in mijn vaders auto. en toen 

waren we er. we gingen eerst de bedden opmaken en rowin lukte het 

niet dus riep hij keihard: tjeeeeerd!!!!! Ik kan mijn bed niet opmaken wil 

je misschien helpen? Ja hoor zei hij en toen lukte het daarna gingen we 

naar beneden om wat te eten. Daarna gingen we naar het klimpark. We 

kregen eerst pakken aan en daarna mochten we op een oefenparcour 

dat was geen probleem. Maar die daarna waren wel pittig. Eerst; 

gingen ik eva maud en ronja samen maar toen we wat mochten eten en 

drinken wou ronja niet en eva ging ook een ander parcour doen en toen 

waren maud en ik nog alleen over. Maar toen zei mijn vader ik wil wel 

met je mee! En we zeiden ook steeds als we klaar waren YEET!!! 
toen kwam de zipline. Ik botste er vol tegenop en toen moest ik mezelf 

losmaken en dat lukte bijna niet daarna gingen we naar het vervolg 

van het parcour toen hadden we een paar makkelijke opdrachten en 

daarna hadden we een kapotte trektouwopdracht toen ik er voorbij 

was7 mijn vader en daarna Zoë en toen moest mijn vader Zoë helpen en 

daarna gingen weer terug naar de kampeerboerderij. 

Dag 2 
We gingen naar het belevingspark en toen was daar een soort van een 

trampoline en als je daar met sokken op ging deden je voeten pijn 

eerst gingen we klimmen. Maud en ik deden een wedstrijdje met klimmen 

eerst ging ik op de makkelijke toen won ik en toen ging IK OP DE 

MOEILIJKE EN IK WON WEER. DAARNA GING IK BOOGSCHIETEN MET MIJN VADER. 

MIJN VADER RAAKTE ALLES EN IK OOK EEN KEER EN TOEN SCHOOT IK IN EEN 

SOORT POKE BAWL DAARNA WAS HET PAUZE EN TOEN GINGEN WE OP DE 

TRAMOLINIE EN MIJ N VOETEN DEDEN PIJN!!!!!!!! DAARNA GINGEN MAUD EN IK 

KLIM-TWISTER DOEN TOEN GINEN WE MOUNTAINBIKEN DE HEUVELS WAREN Mega 

hoog! Joar viel jammer genoeg twee keer en rowin botste tegen een 



boom aan toen gingen we bedenken wat we nog zouden doen nog even op 

de trampoline! En toen moesten we de pauze nemen. Nou ja eigenlijk 

geen pauze want we gingen de auto’s in en toen dacht ik doei doei kamp! 

The end 

  


