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We zijn vanmorgen met twee bussen van de dubbeldekkers twee uurtjes over de snelweg 
gereden, en toen kwamen we om half twaalf aan in Ferme de Jean bij het kamphuis in 
Heeze bij Brabant en Eindhoven. Toen gingen alle jongens en meisjes naar hun eigen 
slaapkamer toe in een andere kamphuisje, en toen gingen we gelijk onze bed opschudden 
zodat we vannacht daarin lekker kunnen gaan slapen in onze eigen bed. Daarna gingen we 
allemaal lekker lunchen en wat drinken, en toen hebben Suzanne, Sjakkie, en Loes de 
schoolbus en hun eigen auto uitgeladen met de spullen die we allemaal nodig hebben in het 
kamphuis en de auto van Erwin moest ook een hoop spullen uitladen die we allemaal in het 
kamphuis moesten gaan zetten. Verder voor de rest hebben we ook nog fotospeurtocht 
gedaan met de hele groep, en we moesten weten welke weg moesten nemen om in de 
buurt van het kasteel te komen. Toen kwamen we weer terug bij het kamphuis, en nu 
kunnen we eventjes dingetjes voor ons zelf doen en straks om zes uur wordt er gegeten. 
Daarna kunnen we om zeven uur onze ouders bellen, en daarna hebben we een rap van 
Suzanne en daarna hebben we sterrenkijker en dan zie je op het beeldscherm staan welke 
kinderen er vandaag allemaal voor gekke dingen hebben uitgehaald. Om half tien hebben 
we bingo met de hele groep, en Yvonne doet altijd bijna mee met de bingo en dan hopen 
we dat er weer een heleboel prijzen hopen te winnen. Verleden jaar toen we in Oostenrijk 
waren met kamp, toen heb ik een heleboel prijzen gewonnen op de bingo en sommige 
mensen mochten ook samen met Urwin Wiien en dan daarna kunnen we een potje Wiien 
zodat we het spelletje van elkaar kunnen gaan winnen. Daarna is het weer tijd om naar bed 
toe te gaan, en morgenochtend worden we gewoon ongeveer om acht uur wakker en 
daarna mogen de kinderen die in de avond zijn wezen douchen, hoeven dan niet meer in de 
ochtend te gaan douchen, maar de kinderen die niet in de avond zijn wezen douchen, die 
kunnen gewoon in de ochtend gaan douchen. Ik heb met Cokkie afgesproken vanmorgen 
dat ik elke ochtend ga douchen als zij gedoucht heeft, en daarna ga ik lekker douchen en 
Cokkie gaat elke ochtend en elke dag mijn haren wassen omdat ik het zelf aan haar beloofd 
hebt en daarna gaan Precious en Daphne douchen en misschien hun haren wassen en daarna 
om negen uur gaan we lekker ontbijten en om tien uur hebben we sterrenslag dat betekent 
dat we een soort sportdag gaan houden en daarna hebben we lunch en dan om 1uur hebben 
we hier een quiz en om vier uur hebben we vrije tijd en dan kun je uit een paar dingetjes 
gaan kiezen: je kunt naar de kermis toe gaan of je kunt gezellig hier in het kamphuis blijven 
als je moe bent dat je de hele dag ergens heen bent gewandeld. Morgenavond hebben we 
een speurtocht in het bos dat je in het donker alles kunt gaan zoeken met je zaklamp, en 
dan moet je iedereen laten schrikken die je dan laat bang maken. Woensdag is Samantha 
jarig, en dan wordt ze al twintig jaar. Samantha gaat dan ons iets lekkers trakteren, en ik 
ben benieuwd wat ze van thuis hebt meegenomen. Woensdag hebben we vossenjacht, en in 
de avond hebben we M Factor feest dat is een soort disco en daarna hebben we nog 
kampvuur met iedereen en dan donderdag gaan we met zijn allen naar het dorp toe en 
nemen we onze zakgeld mee om iets leuks in de winkels te gaan kopen. Donderdagavond 
hoeven we nog maar 1 keer te bellen naar onze ouders om zeven uur, en daarna hebben we 
nog 1 keer rap en sterrenkijker en dan daarna hebben we een vijf sterrenfilm en welke film 
er gedraaid gaat worden, dat is allemaal nog een verrassing en dan horen we het allemaal 
donderdagavond wel. Vrijdagochtend gaan we om negen uur weer ontbijten, en om tien uur 
gaan we inpakken en wegwezen met de bussen en dan komen we om twaalf uur weer 
terug op school en er rijden geen taxi’s maar onze ouders komen ons allemaal 
vrijdagmiddag om twaalf uur uit school ophalen. Ik ga gezellig met mijn vader naar de 
Macdonald’s toe om daar lekker te gaan lunchen, en daarna ga ik me moeder gedag zeggen 
en thuis me spullen uitpakken en dan hebben we vrijdagmiddag lekker eerder vrij van 
school omdat alle leerlingen nog de spullen uit de bussen moet gaan laden en ze moeten 
ook nog alle spullen in de school gaan terugbrengen en dan zijn ze ook allemaal moe dat we 
een hele gezellige kampweek hebben gehad. Dan gaan we lekker dit weekend uitrusten, en 
dan maandag zijn we weer helemaal uitgerust voor school. Ik schrijf elke dag een nieuwe 
verhaaltje, en dan kan ik opschrijven wat we allemaal op die dag gedaan hebben. Ik was 



vanmorgen heel erg verdrietig geweest omdat ik me vader en moeder ontzettend gaat 
missen als ik op kamp ben, maar gelukkig heb ik beloofd om nu niet meer verdrietig te zijn 
omdat ik nu weer helemaal opgevrolijkt bent. Dus ik stuur de schoolkrant elke dag naar 
Rob, en dan kan hij lezen wat er allemaal in mijn verslag staat over kamp. Bedankt voor dit 
prachtige verhaal, en wij gaan nu lekker verder genieten van onze kampweek en volgende 
week zijn we gewoon weer alle dagen op school. Maak je niet druk, Rob. Je schoolkrant is 
helemaal klaar en onderweg die ik straks naar jouw gaat sturen, en dan zal hij ontzettend 
blij zijn als ik elke dag over kamp die verslag speciaal voor jouw heb geschreven. Doe onze 
allemaal maar de groeten als wij de hele week op kamp zijn, en geef ons maar een hele 
dikke kus of een zoen en geef ons natuurlijk ook nog eens een hele dikke knuffel als we van 
elkaar afscheid moeten gaan nemen als we elkaar gaan missen. Groetjes Mandy en de 
Eindgroep en alle leerlingen en natuurlijk alle leerlingen en groepen van het kamp die 
allemaal bij het elkaar horen als we elkaar natuurlijk compleet willen nog gaan maken. En 
nog 1 keer de groeten van: Mandy.     


