
De gang op kamp! 
 

Hoi ik ben rhana, 

Ik ga jullie vertellen over mijn schoolkamp. 

 

Dag 1ochtend 

 

Ik stond op, ging met haast naar school en kwam daar aan. 

Ik was als een van de eerste op het plein. Om 9:00 vertrokken 

we, ik zat in de auto van anouk de moeder van eva. Ook in de 

auto zaten reejin en Zoë (met stipjes op de: E, maar ik was 

vergeten hoe dat moest). We kwamen aan tussen 10:00 en 

10:30. Op de weg waren een aantal hardrijders. De vader van 

hidde, de vader van elisa en de vader van ali reden veel ste 

snel. We aten ons fruit op en toen maakte we onze bedden op. 

Ik snapte er echt niks van, toen kwam juf ons helpen en yes 

ze pakte mijn deken dus hoefde ik dat niet meer te doen. Mijn 

kussen ging makkelijk maar mijn …… ging moeilijk maar 

lukte het. Toen gingen we lopen naar het klimpark, het was 

een lange tocht. We gingen klimmen een meneer gaf uitleg en 

ik had zo veel geluk, iedereen liep naar het verkeerde begin 

punt, ik liep achter ze aan langzaam dacht dat ik toch weer 

laatste werd. Ik was bij een touw toen de meneer zij: ‘dat is 

het begin punt’. Yes ik was dus eerste na lang klimmen en dat 

was heel leuk middag 14:00 of 15:00 gingen we weer naar de 

kampeerboerderij. Toen gingen we lunchen ik had broodjes 

chocopasta. Toen gingen ik, anouk (het kind), ronja, 

rosemarijn, en nog een paar een soorten met wie ben ik 

spelen, je plakte een kaartje op iemands hoofd en die op jou 

hoofd en dan moest je raden wie je was. Toen gingen we naar 

boven, wat een lol. Eerst gingen we gewoon kletsen, we 

hielden een modeshow en ik ging verkleed als juf, iedereen 



die mij in een ooghoek zag dacht dat ik juf was. Maud had 

bedacht: RHANA BANANA MOET JE PELLEN! Dat deden we toen in 

de polonaise, we deden het ook beneden, en daar waren de 

meeste kinderen film aan het kijken . En toen sliepen we om 

23:00 

 

Dag 2 
 

We werden schreeuwend wakker gemaakt door Menno en 

Tjeerd, niet echt fijn als ik eerlijk ben. We gingen ontbijten 

en toen naar het belevingspark daar heb ik veel gedaan. 

Zoals: kanoën, klimmen, springen, boogschieten, en 

mountainbiken ETC. we gingen lunchen ik at mijn broodjes op 

en ging gelijk weer weg. O ja ik wil noch vertellen over het 

mountainbiken daar waren veel ongevallen, zoals reejin in 

een scherpe bocht, in een ravijn en noch wat kleine. Bij mij 

ging alles goed echt leuk was het. Nou toen gingen we weer 

naar het kamp. Toen weer eenmaal op school stond papa die 

had mij gemist met aankomen, want hij was er al maar ging 

toen koffie halen, en morste daar veel mee. Blij ging ik naar 

huis en ik was niet moe. 

zucht…..   
Stiekem wel, he he. 

einde 


