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Vanmorgen hebben we eerst lekker wezen ontbijten met de hele groep, en toen gingen we 
onze lunch klaarmaken voor vanmiddag als we de sterrenslag hadden helemaal afgemaakt. 
Toen gingen we allemaal in een andere groepje sterrenslag doen, en we gingen acht 
onderdelen doen en ik was samen in de groep met Yvonne, Mariet, Frank, Daphne, en ook 
andere kinderen van de groep waar ik de namen daar niet zo goed van weet. Daarna 
gingen we in het kamphuis lunchen, en daarna hadden we toen sterrenquiz gedaan met de 
hele groep en we moesten een heleboel vragen stellen welke sterren er allemaal bekend 
van zijn. Deze keer hadden wij helaas niet gewonnen met de sterrenquiz, maar de groep 
van Mavis had gewonnen en volgend jaar gaan wij misschien wel weer winnen. Nu is het 
tijd dat we vrije tijd gaan doen tot met om zes uur, want dan wordt er weer gegeten. Ik heb 
gisteren en vandaag al twee verhalen geschreven naar Rob, en hij is er hartstikke blij mee 
dat ik de schoolkrant heel erg goed voor hem gemaakt heb. Gisteren avond tijdens de 
roddels in de sterrenkijker, stond ik op de foto omdat ik een journaal jurist was van de 
computer verhalen schrijven naar schoolkrant die ik speciaal voor Rob moet gaan sturen en 
dan morgen maak ik alweer voor Rob een hele nieuwe schoolkrant. Mariette en Yvonne zijn 
vanmiddag eventjes met het schoolbusje eventjes wat boodschappen wezen doen, en ze 
hebben ook gelijk ijsjes gehaald die Samantha morgen op haar verjaardag kan gaan 
trakteren. Dus tijdens de sterrenquiz waren Yvonne en Mariette er helaas niet bij, en 
jammer dat ze alles gemist hadden dat we dachten dat we van de sterrenquiz gewonnen 
hadden maar helaas heeft de groep van Mavis gewonnen en volgend jaar komt er alweer 
een nieuwe sterrenquiz en misschien gaan wij wel is een keertje winnen. Astrid, Frank, 
Paula, Linda, Michael, Yusuf, Soufian, Myron, en nog veel meer kinderen aan het buiten 
spelen en ik zit lekker binnen samen met Mats, en Bilal. We zouden vanmiddag eerst naar 
de kermis toe gaan, maar ik ben bang dat er helaas niet inzit. Ik denk dat iedereen voor iets 
anders gekozen hebt, en nu kunnen we niemand kiezen voor de kermis omdat ik anders er 
alleen naartoe zou gaan en dat we helaas niet genoeg kinderen bij ons hebben die ergens in 
de kermis in willen en met hun zakgeld daar iets leuks willen gaan kopen bijvoorbeeld van 
een lekker suikerspin. Paul heeft uitgelegd dat de kermis alleen voor de kleine kinderen is, 
en niet voor grote volwassenen en kinderen. Gisteren avond hebben we lekker macaroni 
gegeten, en ik denk dat we vanavond lekker iets met aardappels, groente, en vlees gaan 
eten. Om zes uur wordt er gewoon wat gegeten en een toetje gegeten, en om zeven uur of 
om half acht kunnen we onze eigen ouders gaan bellen. Om half acht gaan we sporten en 
dan kunnen uitkiezen: slagballen, voetballen, wandelen, tafeltenniswit, en tafeltennis. Om 
half negen hebben we rap en sterrenkijker, en ook hebben we roddels uit Goede Tijden 
Slechte Tijden. Om negen uur hebben we spelletjesinstuif, en om tien uur hebben deel twee 
van de sterrenspeurtocht en dan moeten we op zoek naar de sterren die overal in het bos 
hangen. We nemen dan onze zaklampen mee om op de sterren te gaan schijnen, en als dat 
helemaal klaar is komen we weer terug bij het kamphuis en dan is het alweer tijd om wat 
te gaan drinken en naar bed toe te gaan en misschien wordt er ook nog wat gegeten. 
Morgenochtend worden de leerlingen om kwart over zeven wakker, en wij worden 
ongeveer ietsje voor om half acht of om voor tien acht wakker. Vanmorgen was er een 
probleem met de douche: eerst werd de douche warm, toen werd de douche weer koud, en 
toen later werd de douche alweer warm, en toen later werd de douche alweer koud. Cokkie 
heeft vanmorgen mijn haren gewassen, en ik heb me eigen huid helemaal zelf gewassen. 
Morgenochtend wordt er alweer gedoucht, en Cokkie wast nog morgenochtend, 
donderdagochtend, en vrijdagochtend gaat ze nog drie keer me haren wassen. Ik ga 
natuurlijk ook nog drie keer me eigen huid helemaal zelf wassen, en dan gaan we onze 
eigen aankleden en daarna is het alweer tijd om negen uur lekker te gaan ontbijten. Daarna 
moeten we onze eigen boterhammen smeren voor de lunch die we mee moeten gaan 
nemen als we op vossenjacht gaan, en om tien uur gaan we met de vossenjacht op zoek 
naar dingen die we allemaal kwijt zijn geraakt. Daarna gaan we ergens een rustig plekje 
zoeken om ergens te gaan lunchen, en daarna wandelen we weer terug naar het kamphuis 
en dan hebben we de hele middag vrije tijd tot met om zes uur en dan kunnen we lekker de 



hele dag middag gaan chillen en helemaal niks doen. Ook nog niet vergeten dat er morgen 
twee meisjes jarig zijn: morgen zijn Maxium en Samantha jarig. Maxium wordt geloof ik al 
zestien jaar, en Samantha wordt al twintig jaar omdat zij al de oudste is en Maxium is 
helaas nog niet de oudste. Ik zei tegen Cokkie gisteren: help je me mij mee om de hele dag 
in de ochtend mij haren te gaan wassen? En Cokkie zei toen tegen mij: deal. En Mandy zei 
toen tegen Cokkie terug: deal. Dus Maxium gaat morgen denk ik op snoep en wat te 
drinken trakteren, en Samantha gaat iets lekkers voor ons trakteren: verschillende smaken 
ijsjes uit welke smaak je kunt gaan kiezen. Maxium wordt binnenkort een grote meid, en 
Samantha is nu al een hele grote meid geworden. Woensdagavond om zes uur wordt er 
gewoon gegeten, om zeven uur gaan we onze ouders bellen, en om half acht wordt er weer 
gesport en gewandeld, om half negen hebben we rap en sterrenkijker en roddels, en daarna 
hebben we om negen uur kun je kiezen uit twee keuzes: de M Factor feest disco, en het 
kampvuur. Donderdag is het de laatste dag op kamp, dan wordt er gewoon lekker een 
ontbijtje gegeten, om tien uur gaan we naar het dorp toe om iets leuks te gaan kopen met 
je zakgeld in een hele leuke winkelzaakje, en daarna gaan we gewoon ergens lunchen, en 
om twee uur hebben we tot met om vier uur ergens hier in de buurt midgetgolf en dan 
komen we ongeveer op tijd weer terug zodat ik nog me laatste verhaaltje kan gaan 
schrijven. Donderdagavond wordt er om zes uur gegeten, om zeven uur bellen we nog 1 
keer onze ouders, en om half acht wordt er weer gesport en gewandeld, om half negen 
hebben we nog 1 keer rap en sterrenkijker en roddels, en dan aan het einde van de 
donderdagavond: hebben we ongeveer om negen uur een vijf sterrenfilm ergens hier in het 
kamphuis en ik weet nog niet of de hele groep of gewoon dat we een klein groepje gaan 
maken naar de film gaan kijken en welke het gaat worden dat horen we pas allemaal een 
donderdag wel. We kunnen kiezen uit twee dingen: we kunnen naar de film gaan kijken, of 
we kunnen naar de kroeg toe gaan om daar ergens wat te gaan drinken en eten. Ik ben al 
zestien jaar, en dan mag ik gewoon met de Eindgroep mee naar de kroeg. Daarna gaan we 
gewoon weer op tijd drinken en naar bed toe, en vrijdagochtend gaan we nog de 
allerlaatste keer nog douchen, haren wassen, je eigen huid wassen, aankleden, en spullen 
weer allemaal veilig opbergen in je eigen koffer of logeertas of rugzak. Dan nemen we alle 
spullen mee uit de slaapkamer naar buiten, en dan wordt er nog 1 keer een ontbijtje 
gegeten om negen uur en dan om tien uur gaan we inpakken en wegwezen. Dan moeten 
we alle spullen helemaal gaan sjouwen naar de bussen, en de bussen brengen ons 
vrijdagmiddag om twaalf uur weer terug naar school, en er rijden geen taxi’s’ en alle onze 
ouders komen ons vrijdagmiddag om twaalf uur uit school halen. Ik ga lekker met mijn 
vader naar de Macdonald’s toe om daar onze buik helemaal vol te gaan proppen, en ook 
wordt er heel erg veel gedronken. Dan zijn we allemaal moe van het kamp, en dan gaan 
we allemaal dit weekend tot rust komen en dan maandag komen we allemaal weer op 
school en dan zijn we allemaal na het weekend niet meer moe, maar helemaal weer 
uitgerust voor de hele nieuwe week. We moeten nog twee weken naar school, en daarna 
hebben we 46 dagen en zes weken lekker zomervakantie. Vrijdag 10 juli hebben we een 
korte dag op school, en de school gaat ongeveer om twaalf uur uit en mij vader komt me uit 
school ophalen zodat ik lekker op tijd thuis ben want anders moet ik te lang weer in de taxi 
zitten. Dus maandag 24 augustus komen we weer op school, en de kinderen die een jaarlang 
bij ons in de klas hebben gezeten zijn na de zomervakantie allemaal van school af omdat ze 
dan op zoek gaan op een nieuwe of oude stageplek om daar te gaan werken en binnenkort 
komen Channon, Patricia de beste vriendin van Tamana, en ook komen Casper en Brian nog 
bij ons in de klas. Bedankt voor dit prachtige verhaal, en ik heb vandaag niet gehuild omdat 
alles hartstikke goed ging. Het komt allemaal wel goed, beste Rob. De schoolkrant komt 
onderweg naar je toe, en ik stuur hem voor je op en morgen maak ik alweer speciaal voor 
Rob weer een hele nieuwe schoolkrant. Rob krijgt altijd een nieuwe schoolkrant 
aangeboden op de computer van de Larikslaan, en hij moet wel heel erg goed gaan lezen of 
ik het verhaaltje wel heel erg goed gemaakt heb. De groeten van Mandy en van alle 
leerlingen en kinderen van de Eindgroep van: Suzanne, Mariette, Astrid, Yvonne, 
Anoukscha, en Babs.    


