
             Groep 7 op kamp 
We kwamen donderdag 26 september 2019 aan op de kampeerboerderij. Het zag er best 

wel leuk uit. We hadden een eigen gebied en er waren 6 slaapkamers. Beneden hadden we 

een tv, een bank en 6 grote tafels voor het eten. Ook was er een keuken en een soort van 

barretje voor de tekeningen en voor de spelletjes. We gingen naar een klimpark en het was 

super leuk. We kregen eerst uitleg hoe het werkte en toen mochten we pas echt aan de slag. 

Het was super leuk. Daarna gingen we weer naar de kampeerboerderij. We hadden daar een 

paar uurtjes de tijd om lekker te luieren. Toen gingen we aan tafel we aten patatjes met en 

frikandel, kroket of een kaassoufflé. Daarna kregen we nog een raketje als toetje. Toen werd 

het  pas echt feest!!!! 

De avond was zo leuk. Ok waren wel drie jarig. Elisa, Rowin en Zoë. Die gingen trakteren. 

Elisa ging donuts trakteren, Rowin ging zakjes chips trakteren en Zoë ging zakjes verassingen 

trakteren. Daarna hadden we nog eventjes de tijd en toen begon er een film. Maar niet 

iedereen ging de film zien. We gingen om elf uur naar bed.  Toen mochten we nog eventjes 

kletsen. Eventjes later moesten we onze tandenpoetsen. Daarna gingen we slapen. De 

volgende dag werden we om half acht wakker gemaakt. We hadden en uur om op te staan 

en in te pakken. daarna moesten we naar beneden met al onze spullen. Toen gingen we 

ontbijten. daarna hadden we nog eventjes om onze spullen te pakken. En om nog eventjes 

te gaan spelen en voetballen. En toen gingen we naar het belevingspark. Daar kon je 

klimmen, pijlenboogschieten, mountainbiken, springen in een net en parcours kon je doen. 

EN toen hadden we heel lang en toen moesten we naar huis in de auto’s. 

 Einde!!!! 


