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                              26 september 2019 

Ik ging eerst naar school. Binnen ging juf nog wat vertellen over het kamp. We 

gingen in de auto en we reden naar Grolloo. Ik vond het leuk toen we reden, 

want ik zat bij de vader van Hidde in de auto en die vader heeft een porsche. 

Toen we aankwamen toen moesten we eerst op iedereen wachten. Daarna 

gingen we naar binnen daar kon je kiezen tussen naar buiten of binnen een 

spelletje spelen ik koos voor buiten voetballen. Dat was heel leuk, maar ik was 

wel heel vies geworden, maar dat maakte niks uit. We gingen weer naar binnen 

om de bedden op te maken. Dat was al leuk. Toen gingen we naar het klimpark. 

Daar gingen we klimmen. Ik ging steeds met Hidde en Ronja. Maar op het eind 

alleen met Hidde. Als we klaar waren met bijvoorbeeld een zipline zeiden we 

yeet. Toen we klaar waren gingen we terug naar de kampeerboerderij. Daar 

gingen we weer naar boven. Daar trokken we onze onnesi aan. We gingen weer 

naar beneden om te eten. We aten patat. We vierden na het eten de 

verjaardag van Rowin, Zoë en Elisa. We kregen eerst van Elisa een donut en van 

Zoë een zakje met spekjes, een ufo snoepje en een stuiterbal. We gingen weer 

naar boven en daar gingen we grapjes maken en zingen. We gingen daarna 

doen, durven of de waarheid spelen. Daarna gingen we dansjes doen en lachen. 

Je kon daarna kiezen of je film wilde kijken of boven ging spelen. Ik ging naar 

boven. Toen gingen we weer naar beneden daar kregen we chips van Rowin. 

Toen ging ik weer naar boven. daar zongen we Rhana banana moet je pellen. 

Dat was heel leuk en grappig. Toen gingen we in bed liggen en overgooien met 

mijn knuffels en we gingen tandenpoetsen. Daarna gingen we naar bed en we 

mochten nog even kletsen. Toen kwam juf moesten we slapen maar we moesten 

nog heel hard lachen en toen zei juf dat we nu stil moesten zijn en we waren toen 

wel stil en gingen slapen. 

 

 

                  27 september 2019 

Ik werd wakker en bijna iedereen van onze kamer was al wakker. Alleen Rhana 

sliep nog. Het duurde best lang dus hebben we haar wakker gemaakt. Toen 

kwam de vader van Elisa binnen. Hij schreeuwde heel hard goedemorgen!!! 

Iedereen was wakker en we gingen uit bed. We gingen omkleden en alles 



inpakken. We gingen naar beneden om te ontbijten. Dat was heel lekker. We 

maakten ook een lunch voor in het belevingspark. Iedereen was klaar dus deden 

we de spullen in de auto en we ging daar heen lopen. We kwamen daar en er 

werd eerst wat uitgelegd. Daarna ging ik klimmen op een wand. Dat was heel 

leuk. Daarna ging ik pijl en boog schieten en daarna ging ik naar de hele grote 

trampoline. Eigenlijk was het geen trampoline, maar een net maar je kon er wel 

op springen. Daar ging ik tikkertje spelen en toen kwam juf ook springen. Ze 

ging liggen op het net en wij gingen met zijn allen springen en zij stuiterde 

omhoog. Daarna gingen we wat eten en drinken. Toen ging ik mountainbiken. 

Dat vond ik echt heel leuk. Ik wilde eigenlijk nog een keer, maar dat mocht niet 

van juf omdat er al een paar ongelukjes gebeurt waren. Dus ik ging weer naar 

de trampoline. We gingen daar weer tikkertje spelen. Ik ging daarna als laatste 

twister doen op een klimmuur met Hidde. Toen we weg gingen kreeg iedereen 

nog een zakje snoep. We gingen weer naar school. Het was zo leuk in de auto, 

want we hadden de hele tijd muziek op. Toen we bij school kwamen waren we 

iets vroeger daar dan afgesproken. Dus moest ik wachten tot dat mijn moeder er 

was. Toen mijn moeder kwam gingen mijn moeder en ik naar huis en toen was het 

kamp echt voorbij. Ik vond het kamp heel leuk. Ik heb zin in volgend jaar, want 

het ging allemaal zo snel. Maar ik zal het nooit vergeten. 

 


