
Liedjes draaien op kamp : )  
26-09-2019 We waren in de klas juf vertelde nog wat over het kamp. Ik was half aan het 

luisteren, want ik was aan het denken wat we allemaal gingen doen. Toen liepen we naar 

buiten ik zat bij de vader van Ali in de auto met Gijs, Joar en Ali en ik zelf natuurlijk. We 

gingen naar Grollo ik zat in een super mooie auto namelijk: de Tesla model S. We reden 

steeds achteraan, maar toen vroeg Ali tegen zijn vader of hij wat gas wou geven. Nou ik zeg 

je het eerlijk dat deed hij zeker! In een paar seconde reden we voor op toen ging het een 

beetje zo door en uiteindelijk wonnen wij! YEEE! WE WAREN ER! We gingen naar de 

eetkamer het moest me een beetje denken Volendam. 

Na de tassen uit de auto pakken gingen we voetballen op het veldje aan de overkant. Het 

ging er fanatiek aan toe iedereen speelde goed behalve je raad het al ik. Ik miste haast elk 

schot. We gingen de kamers ordenen om het zo maar even te zeggen. Ik zat bij Jasper, Ali, 

Joar, Jan Paul, Gijs, Folkert en ik zelf. Het lukte me niet om de dekbedden en dingen te doen 

dus ik vroeg het een ander om te doen, beetje vals maar het was gewoon lastig. Daarna 

gingen we spelletjes spelen in de kamer. Toen kwam juf Jeanette en zei we gaan naar het 

klimpark! Na een kleine 3 kwartier waren we er. Het was super leuk lekker klimmen in de 

bomen uiteindelijk was de tijd over. En iedereen was beneden behalve natuurlijk wie anders 

ik. Uiteindelijk was ik er en ik kreeg een applaus. Toen gingen weer terug, maar het regende 

veel. Toen ik weer in mijn kamer was deed ik mijn haar en ging even rusten. Toen gingen we 

eten lekker patat met een frikandel. Toen hadden we ook nog 3 jarigen. na het feesten was 

er een film avond van: Hoe tem je een draak 3 , leuke film. Toen riep juf iedereen naar 

beneden we gingen liedjes draaien (vandaar ook de titel) liedjes zoals: Niks, Leef, en een Atje 

voor de sfeer ; ).  Toen gingen we slaapie slaapie doen en daarna was het dag 2 onze dingen 

gedaan en toen gingen we naar het belevings park daar gingen op de kano enz. Toen gingen 

we naar de auto’s en gingen we weer terug. Op het schoolplein gingen we nog even 

voetballen en toen werd ik op gehaald. Bedankt voor het lezen van mijn blog hopelijk vond 

het leuk, DOEI! 

 

Einde! 


