
26 september 2019  

Het begon op school we liepen met de klas naar de auto. Ik zat bij eva haar moeder in de auto. 

Eva en Zoë zaten naast mij. Het duurde ongeveer een uurtje maar om de tijd te doden gingen 

we kletsen en kletsen. Toen we er waren gingen we met de hele klas over heuveltjes springen. 

Later riep juf ons om te kijken of we compleet waren. Eventjes later gingen we naar binnen 

toen gingen we spelen. Daarna riep juf ons om fruit te eten eventjes later waren we klaar. We 

gingen naar boven om ons bed op te maken ik sliep boven. En in de kamer waar ik sliep 

waren ook nog een paar van mijn vriendinnen dat waren Anouk ,Quinty ,Nushika, Rosalie en 

Nynke. Later gingen kinderen tekenen, voetbalen en knutselen. Een uur later riep juf ons om 

te komen we gingen namelijk naar een klimpark. We liepen met zijn alle naar buiten. Een half 

uur later waren we er een meneer gaf ons een uitleg over hoe we onze tuigjes moesten 

gebruiken. Eindelijk gingen we klimmen er waren leuke levels. Ongeveer 2 a 3 uurtjes riep juf 

ons om even wat te eten daarna gingen we klimmen. Toen we klaar waren liepen we terug 

naar de kampeerboerderij. We gingen lekker eten we aten lekkere friet met een snack feest 

dus maar er was nog wat leukers namelijk ZoË Rowins en Elisa hun verjaardag gevierd het 

was gezellig. De meiden en ik gingen naar boven naar de kamers .We gingen allemaal op ons 

bed maar toen werd er op de deur geklopt. Dus liepen we naar de deur en toen kwamen de 

jongens dus we gingen spelen toen kwam Tjeerd de vader van Hidde binnen om te zegen dat 

we film gingen kijken. Maar we haden niet zo veel  zin dus gingen de meiden en ik naar onze 

kamer en de jongens naar hun kamer. Later kwam juf naar ons om te zegen dat Tjeerd een 

verhaaltje ging voor lezen we mochten kiezen, iets over de grieken of eendje kwak. Natuurlik 

kozen we eendje kwak.Toen eventjes later zei juf dat we moesten slapen dus gingen we ook 

slapen. 

 

                  27 september 2019  

De volgende dag kwam Meno ons wakker maken. Hij schreewde WAKKER WORDEN . 

Toen gingen we ontbijten natuurlijk. Toen we klaar waren gingen we spelen. Eindelijk was het zo ver 

we gingen naar het belevingspark. Toen we er waren gingen we boogschieten mountain biken, 

klimmen  

En er was een net als trampoline dus ging ik daar naartoe. Een paar uurtjes later kwam juf ook lekker 

springen we gingen met zijn allen achter haar aan en haar lanceren het was zo leuk. Maar de tijd was 

snel voorbij we moesten naar de auto om weer naar leeuwarden te gaan. We kwamen op school aan 

toen werd iedereen op gehaald en ging weer naar huis. 

   

      Reejin 


