
                  Beste kamp ooit !!! 
Hallo ik Jan Paul  

Ik ga jullie iets vertellen over kamp. 

Dag 1 
We kwamen rond 10 uur aan bij Grolloo. Ik zag een grote kampeer boerderij. Het zag er best gezellig 

uit. We gingen eerst fruit eten. Ook ging ik voetballen met de halve klas. Er liepen paarden 

naast het voetbalveld. Ook was er stroomdraad en Kai liep er tegen aan. Ik moest daarom 

lachen. En daarna gingen we de bedden op maken en ik begreep er niks van. Later  gingen 

we naar het klimpark lopen dat duurde een kwartier. Toen waren we er en kregen meteen 

uitleg. En daarna mochten we klimmen. Ik was niet de beste maar ik kon het wel. Ik had 4 

parcours gehaald. Want ik had geen tijd voor parcours 5. Toen liepen we terug naar de 

kampeerboerderij. En we gingen lunchen. Uiteindelijk gingen we naar de kamers Jasper 

Folkert en ik. Gingen Jenga spelen en Ali Kai Joar en Gijs Ronda gingen kaarten en schaken. 

Toen gingen we avond eten dat was rond 6 uur. We kregen patat met een frikandel of een 

kroket of een kaassouffle en daarna kregen we een ijsje. Toen  gingen we een feestje vieren 

we kregen snoep en chips. Toen gingen we film kijken. Ik was de helft van de film boven.  

Ander half uur later. Gingen we een avond dans houden rond 10 uur. En daarna gingen we 

ons klaar maken om te slapen. We kregen ook nog een grappig verhaaltje. Van Tjeerd. En 

toen moesten we slapen. 

DAG 2 
We werden vroeg wakker want 3 kinderen moesten plassen. 

We gingen half 8 uit bed en gingen ontbijten en onze lunch klaar maken ik had 2 bolletjes 

met chocolade pasta. Daarna gingen we naar het belevingspark dat was bij het klimpark het 

was echt vet en er was een trampoline op 4 meter hoogte gaaf Ali Akbar dacht daar anders 

over. Hij heeft hoogtevrees er waren ook kano’s ik ging er meteen in. En Rowin ook hij zat er 

nog geen eens in en hij was al nat daarna ging ik boogschieten het klinkt heel vet maar ik 

was slecht!! Toen gingen we onze lunch eten ik had er zin in ze waren in 4 happen op. 

Aan het einde  moesten Rein en ik de kano’s opruimen dat was zwaar. 

Toen ging ik even springen en toen kregen we snoep. Daarna werden wij opgehaald. Dit was 

het beste kamp ooit. 

Einde 


