
           SUPERKAMP 

 Ik ben  Joar en ik hou mijn blog over mijn schoolkamp. We 
gingen met de auto naar Grolloo dat is een dorpje dicht bij 
Assen. We logeerden op een kampeerboerderij. Toen we er 
waren moesten we ons bed opmaken. Ik was blij dat mijn 
ouders dat normaal voor mij doen. Daarna gingen we naar een 
klimbos. Daar kregen we een uitleg, daarna mochten we 
klimmen. Dat was heel leuk. Er waren veel routes. Toen gingen 
we terug. Toen we er waren gingen ik en nog een paar 
kinderen voetballen. Toen we daar mee klaar waren gingen we 
naar binnen. Toen gingen ik en mijn vrienden een spelletje 
doen op de kamer. Na een tijdje moesten we naar beneden 
komen, toen gingen we PATAT EN EEN SNACK (frikandel, 
kroket) eten. Dat was heel lekker. Toen kregen we een 
traktatie want er waren 3 KINDEREN JARIG! Eerst moesten we 
zingen. Daarna kregen we iets lekkers. Toen deden we nog 
even een spelletje op onze kamer. Daarna zij juf dat dat we 
moesten tandenpoetsen. Toen we klaar waren zij juf dat we 
naar beneden moesten komen om een avondlied/dans te doen. 
Daarna gingen we naar bed toen we wakker werden was het 
nog geen half acht we gingen toen praten. Dat was geen goed 
idee, want toen kwam juf naar ons toe om te zeggen dat het 
zachter. Toen het half acht werd er op de deuren geklopt en 
werd er gezegd dat wakker moesten worden. Daarna gingen 
we onszelf wassen, aankleden en ons haar doen. Toen we daar 
mee klaar waren gingen we naar beneden om ontbijt te maken 
en een lunch klaar te maken voor bij het belevingspark ( dat is 
een plek waar allemaal leuke dingen kunt, zoals kanoën, 
suppen, boogschieten, op een trampoline van 4 meter hoog en 
waren klimwanden. Daarna zijn we gaan voetballen. Na een 
tijdje werden we bij elkaar geroepen om naar het 
belevingspark te gaan. Toen we er eindelijk waren kregen we 
een uitleg over boogschieten en de klimwanden. Daarna 



gingen ik en mijn vrienden bijna gelijk naar de trampoline. 
Wat bleek het waren maar draadjes waar je door heen kon 
kijken! Maar het voelde en werkte wel als een trampoline. 
Daarna we gingen naar de kano’s. Toen we er in zaten gingen 
op het meer. Ergens op de helft spatte Jan Paul mij nat, ik ging 
snel weer terug naar de kant. Toen ben ik naar de klimwand 
gegaan. Daarna ging ik boogschieten. Daarna ging ik nog 
even op de trampoline. Toen  

moesten we er bij komen om te gaan lunchen. Toen werden we 
opgehaald terug te gaan. 

       EEN SUPERKAMP DUS! 


