
Beste schoolreisje 
We kwamen op school en toen legde juf  wat uit. Het was niet goed verstaanbaar omdat 

iedereen zo zenuwachtig was ( dus ook lawaaierig ). Maar op het moment juf zei dat je nog 

naar het toilet kon bulderde iedereen het toilet binnen. Bijna iedereen was weer terug. 

Daarom gingen we langzaam naar buiten lopen. Maar ik miste een paar kinderen, dus ik ging 

naar het toilet rennen. En er zaten er nog vier mensen op het toilet. Maar toen ze allemaal 

weer uit het toilet waren was er nog iemand zijn tas vergeten in de klas. 

 

AAN KOMEN IN GROLLO 

Iedereen was al aangekomen op de kampeerboerderij maar de auto waar ik in zat nog niet 

en toen we er eindelijk waren stond de hele klas wat te roepen. Maar ik wist niet wat. Ik 

stapte uit de auto en toen hoorde ik het pas. FIAT! want de moeder van iemand vlak achter 

ons reden. Toen iedereen zijn spullen had gepakt gingen we naar binnen. Het was echt heel 

erg lawaaierig maar langzaam werd het wel wat rustiger. Iedereen wilde alvast naar zijn 

kamer. Maar dat mocht nog niet. Dus we gingen spelen. Na een tijdje  mochten we naar 

onze kamer. In de kamer waar ik in zat was het eerste wat ze deden : ruzie maken over  de 

bedden. Maar gelukkig had ik al afgesproken dat  ik onder haar ging slapen. Ik bemoeide mij 

er dus niet mee. Toen alle kamers waren ingericht gingen we naar het klimpark wandelen. 

Toen we er waren stond er een meneer bij een picknick tafel met allemaal tuigjes die we aan 

moesten trekken. Hij legde ook nog uit hoe je moet klimmen. En toen mocht ik met nog wat 

meisjes naar level 2. Toen we hadden geklommen gingen we weer terug naar de kampeer 

boerderij. We gingen weer spelen en het werd best snel heel laat en toen gingen we eten. 

Patat was het. Gelijk daarna vierde we de vierjaardag van drie kinderen. Daarna gingen ik en 

mijn kamer genootjes weer naar onze kamer. We gingen vlak voor het slapen een slaapdans 

doen en daarna vertelde de vader van iemand het verhaaltje van eendje kwak. De volgende 

dag zij iemand opeens heel zacht goeiemorgen. En toen was iedereen wakker. We gingen al 

snel ontbijten en naar het belevingspark lopen toen we daar waren aangekomen zagen we 

echt heel veel leuke dingen. Het eerste wat ik deet was springen in zitzakken. Maar tijdens 

de sprong zag ik dat er allemaal water in zat dus ik was helemaal nat. Je kon er ook met een 

kano op het water en dat had ik ook gedaan maar mijn kont was daarna helemaal nat. Het 

was weer een hele leuke dag. Op een moment kwamen er ouders. En toen werden we 

opgehaald. 

DAT WAS KAMP. 


