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Vanmorgen hebben we weer een heleboel jongens en meisjes gedoucht met af en toe warm 
en koud water, en daarna gingen we onze haren weer wassen en onze eigen huid wassen. 
Daarna gingen we ons aankleden en tanden poetsen, en om negen uur gingen we allemaal 
weer lekker ontbijten. Bij het ontbijt vanmorgen hebben we lekker een boterham op met 
ei, spek, en kaas. Daarna gingen we onze boterhammen smeren voor de lunch die we mee 
moest nemen op vossenjacht, en we hebben gewoon het brood deze keer niet ingepakt in 
de folie maar gewoon in een normale plastic zakjes. Om tien uur gingen we eerst 
vossenjacht doen, en we moesten weer op zoek naar sterren met mensen die allemaal 
bekend zijn van hun eigen zangtalent. Helaas waren we Marco Borsato over geslagen 
omdat we die vergeten waren onderweg tegen te komen, maar gelukkig had ik een foto 
van Stefano uit Goede Tijden Slechte Tijden die vroeger de hoofdrol gespeeld heeft. Stefano 
kwam toen nog 1 keertje terug naar Goede Tijden Slechte Tijden, en is ie helaas alweer 
vertrokken omdat ie nu in een heel ander land gaat wonen of ik denk dat ik op zoek gaat 
naar een baan om ergens te gaan werken. Daarna zijn we eerst bij Mariette limonade 
wezen drinken, en daarna gingen we toen wandelen naar het dorp. We zijn in groepjes 
verdeeld om allemaal onze eigen kant op te gaan, en als eerste zijn we bij de Da drogist 
geweest omdat Mats snoepjes gekocht had en Precious heeft lekker chocolade gekocht. 
Yusuf was op zoek naar knuffels die hij wou kopen voor zijn zus, buurvrouw, en voor zijn 
broer maar helaas kostte ze twintig euro en ze waren allemaal helaas veel te duur. Dus toen 
gingen we bij de Marskramer kijken omdat ik toen daar een Japanse spaarpot gekocht had 
met een hele lieve meisje die zijn ogen dicht had en ze had een rode lip en ze had 
donkerrood haar en een hele leuke neus, en ze had ook een hele mooie rode jurk aan en ik 
had ook gelijk een nieuwe roze toilettas gekocht omdat ik die nu voor mezelf ga gebruiken 
en ik had bij de Intertoys ook nog een hele lieve beertje gekocht met een roze strik en 
prachtige bruine ogen. Yusuf had ook dezelfde beertjes gekocht, maar alleen waren ze van 
hem kleiner en van mij waren ze allemaal heel erg groot. Dus Yusuf heeft vier stuks knuffels 
van alle roze beertjes en een paar gele bijtjes, en die gaat hij weggeven aan zijn zus, 
buurvrouw, en aan zijn broer. Zijn ouders zullen nooit knuffels willen want daar zijn ze veel 
te groot voor, en Yusuf is ook veel te groot om voor zichzelf een knuffel te gaan kopen. 
Maar ik ben zestien jaar, en ik ben ook een beetje te groot voor om eigenlijk knuffels te 
gaan kopen maar ik ben gewoon zo dol op knuffels omdat het natuurlijk mijn hobby is. We 
kwamen ook in de winkel tegen hele leuke speelgoed, zonnebrillen, en hele leuke brillen 
die speciaal voor Yusuf gebruikt kunnen gaan worden. Maar het is al een paar maanden 
geleden dat zijn bril stuk is gegaan, en helaas heeft ie er geen geld meer voor om een 
nieuwe bril te gaan kopen. Misschien als die goed geld gaat sparen, kan ie misschien 
vrijdagmiddag of weekend naar de brillenzaak toe gaan om een nieuwe bril te gaan kopen. 
De brillen zijn wel duur, maar ze zijn ook heel erg goedkoop. Het kost wel heel erg veel als 
je spullen voor je eigen wilt gaan kopen, en net als Precious die heeft een hele leuke ketting 
gekocht met een bal en Mats en Astrid hadden drink gekocht voor onderweg. Astrid heeft 
vanmorgen maar 1 boterham gegeten, en ze gingen bij de Albert Heijn lekker uien bollen 
broodjes kopen voor de lunch vanmiddag en ook heeft ze lekker fruitsalade erbij gekocht. 
Mariette, Samantha, Babs, Paula, Linda, Myron, Soufian, Tarik, en Mustafa en Bilal hebben 
boodschappen gedaan bij de Albert Heijn om lekker chocolade ijsjes te gaan kopen, en 
lekker appelsap en lekker sinaasappelsap te gaan kopen omdat we die dan op de verjaardag 
van Samantha kunnen gaan mee vieren en toen hadden we nog boterhammen gegeten, 
appelsap en sinaasappelsap gedronken, ook nog chocolade ijsjes gegeten waar Samantha op 
getrakteerd heeft, en als laatste ging Mats nog trakteren op snoepjes omdat hij voor de 
laatste keer mee gaat op kamp. In de Intertoys moest ik lachen omdat Mats per ongeluk bij 
de kassa die ringen heeft laten vallen, en ik, Astrid, Linda, Precious, en Yusuf moesten lachen 
omdat Mats een beetje een kluns was dat ie zomaar de ringen op de grond laat vallen. Mats 
zou nooit zomaar iets op de grond laten vallen, maar het is de eerste keer dat ie dit gedaan 
heeft. Toen gingen we weer helemaal terug wandelen naar het kamphuis, en Mustafa ging 
onderweg net als gisteren nacht met de nachtwandeling heeft ie een hond zitten na blaffen 



omdat ie denk ik een broer heeft van een soort hond en Mustafa is dol en verliefd op 
honden. Daarna kwamen we weer terug op het kamphuis, en we kregen toen van Joke toen 
lekker limonade gekregen en een lekker snoepje. Toen gingen we onze rugzakken 
terugbrengen naar onze eigen slaapzalen, en daarna hadden we toen vrije tijd en nu ben ik 
druk bezig om voor Rob een nieuwe schoolkrant te gaan maken zodat ie straks hem kan 
gaan nalezen en Hans is ook benieuwd naar mijn verhaaltje straks die ik gemaakt hebt. Na 
het verhaaltje op de computer schrijven ga ik misschien in me eentje, of samen met Tarik of 
Yusuf het spelletje kaartje keer doen of samen met Mariette, Precious, Paul, of Yasmine, 
Pedja, en Nadja en misschien is natuurlijk ook nog Mohammed erbij. Mariet van de 
Middengroep A heeft gisteren ook nog het spelletje mee gedaan omdat Mariette toen het 
koud had, en dat ze eventjes een vest ging aantrekken. Paula of Linda konden ook mee 
doen met het spelletje kaartje keer, maar ik ben net zo goed als Tarik omdat wij allebei 
heel erg snel zijn. Geertjan is vandaag hierheen gekomen om voor ons misschien weer nasi 
of iets anders voor ons te gaan maken, en Marjolein is ook naar het kamp toe gekomen om 
hier twee nachtjes te komen slapen. Mavis is vandaag ook nog op kamp, en tot met 
donderdag heeft Mavis een soort Adv. Geertjan blijft hier niet slapen op kamp vannacht 
omdat ie vanavond weer thuis bij zijn kinderen weer aan de slag moet, en Sjakkie blijft 
gewoon hier nog tot met vrijdag hier op kamp samen met Loes en Suzanne. Suzanne is 
gisteren avond met ons meegaan met de nachtwandeling, want de komende dagen eet 
Suzanne niet met ons mee, en ze had doet helemaal niks met ons omdat zij voor het eten 
moet zorgen want Loes en Sjakkie kunnen niet zomaar helemaal alleen de boodschappen 
gaan doen bij de Albert Heijn omdat ze anders het avondeten te lang moeten koken en dat 
Geerjan anders problemen mee krijgt. Frank had ook een keertje mee gedaan met het 
spelletje kaartje keer, maar helaas hadden we niet zo vaak gewonnen omdat Tarik veel te 
goed is. Om zes uur wordt er weer lekker gegeten, en daarna is het alweer tijd voor een 
toetje. Misschien krijgen we als toetje een lekker ijsje erbij vanavond omdat net als 
verleden jaar op kamp in Oostenrijk eerst Casper toen jarig was, en vandaag zijn Samantha 
en Maxium jarig. Om zeven uur gaan we weer onze ouders bellen, en om half acht hebben 
we weer sport om uit dingetjes te kiezen: wandelen, voetballen, slagballen, tafeltenniswit, 
en tafeltennis. Om half negen hebben we weer een sterrenkijker en een rap van Loes, 
Sjakkie, Suzanne, en we hebben ook nog een rap van de Middengroep A en we hebben 
natuurlijk nog roddel erbij die we gaan doen. Daarna hebben we om negen uur eerst een M 
Factor feest dat is een disco, en iedereen gaat lekker dansen en schudden met de onze losse 
billen. Daarna hebben we denk ik na negen uur misschien eventjes voor tien uur kampvuur, 
en de Eindgroep gaat dan dropping doen maar wie dat niet wilt kan gewoon bij het 
kampvuur blijven en dropping is dat iemand een blinddoek draagt en iemand stuurt hem 
dan met het schoolbusje ergens heen en dan weet je niet waar je bent en dan raak je 
misschien verdwaald in het bos omdat iemand je dan komt zoeken of misschien moet je 
gewoon hulp inschakelen. Daarna gaan we nog wat drinken, en daarna gaan we onze 
tanden poetsen, nachtjapon aandoen, en lekker naar bed toe om te gaan slapen. 
Morgenochtend wordt er om negen uur weer een lekker ontbijtje gegeten, en daarna gaan 
onze boterhammen misschien klaarmaken voor de lunch of niet of we eten gewoon hier in 
de middag wat hier in het kamphuis en morgenochtend gaan we iets verzinnen wat we na 
het ontbijten gaan doen. Om twee uur tot met om vier uur in de middag hebben we 
midgetgolf bij de golfbaan, en daarna komen we weer terug op het kamphuis en dan ga ik 
weer nog 1 keertje een verhaaltje schrijven om de schoolkrant naar Rob te gaan sturen. Dan 
hebben we natuurlijk ook nog vrije tijd, en om zes uur wordt er alweer gegeten en dan gaan 
we lekker met iedereen buiten een barbecue houden omdat het lekker dan mooi weer is en 
om zeven uur bellen we nog 1 keer onze ouders bellen en om half acht gaan we nog 1 keer 
sporten met: wandelen, voetballen, slagballen, tafeltenniswit, en tafeltennis. Om half negen 
hebben we weer nog 1 keer sterrenkijker, en ook nog rap met Loes, Sjakkie, Suzanne, en we 
hebben ook nog een gewone rap en daarna hebben we ook nog 1 keer roddels. Om negen 
uur wordt er een vijf sterrenfilm gedraaid, en de kinderen die blijven dan hier op het 
kamphuis en de Eindgroep gaan samen met de groep van Mavis en Yvonne naar de kroeg 
toe in een restaurant daar gaan we helemaal niks eten omdat we al op het kamphuis een 



barbecue gedaan hebben en daar gaan we lekker wat drinken en dan komen we weer terug 
op het kamphuis en dan drinken we gewoon nog een beetje limonade of water. Daarna 
gaan we weer onze tanden poetsen, nachtjapon aandoen, en lekker slapen in bed. Daarna 
worden we weer de volgende ochtend weer op tijd wakker, en ik ga nog morgenochtend en 
vrijdagochtend gaat Cokkie nog twee keer me haren wassen en me eigen huid wassen 
omdat het allemaal hartstikke goed gaat. Daarna gaan we ons aankleden, tanden poetsen, 
en onze spullen inpakken die we voor kamp gebruikt hebben. Daarna gaan we nog 1 keer 
om negen uur ontbijten, en om tien uur gaan we inpakken en wegwezen. Dan gaan we heel 
erg snel alle spullen vol laden in de bussen, en daarna gaan we met de bussen terug naar de 
Assendelftstraat en er rijden dan geen taxi’s want dan komen onze ouders om twaalf uur uit 
school halen. Daarna ga ik samen met mijn vader naar de Macdonald’s toe, en dan maandag 
komen we weer op school en dan is er muziektheater en ik ga dan gewoon samen met 
Suzanne, Precious, Bilal, en Frank koken op de Larikslaan en maandag 6 juli zouden we 
eerst naar het strand toe gaan om een barbecue te gaan houden maar dat gaat helaas niet 
omdat we dan gewoon gaan koken op de Larikslaan. Vrijdag 10 juli is iedereen er gewoon 
wel, en dan kunnen we gewoon op het strand lekker een barbecue gaan houden. Ik denk dat 
we vanavond buiten of binnen gaan eten, maar ik wil liever gewoon binnen eten omdat het 
buiten een beetje te druk gaat worden met veel leerlingen en kinderen. Maak je niet druk, 
Rob. De schoolkrant is onderweg naar je toe, en ik stuur hem meteen voor je op want Hans 
wil vanavond ook heel erg graag iets gaan lezen op de computer hoe ik me verhaal heb 
geschreven omdat ik natuurlijk Mandy kamps  journaal jurist ben geworden. Bedankt voor 
dit prachtige verhaal, en morgen schrijf ik voor de allerlaatste keer nog 1 verhaaltje gaat 
schrijven voor Rob die heel erg graag de schoolkrant wilt gaan opsturen naar de Larikslaan 
op de computer. Astrid, Suzanne, Mariette, en Babs gaan morgenavond samen met Mavis 
en Yvonne de Eindgroep en Middengroep C naar de kroeg toe. De groeten van Mandy en 
ook nog natuurlijk de groeten alle leerlingen en kinderen van de Eindgroep: Mandy, 
Suzanne, Mariette, Yvonne, Anoukscha, Astrid, en Babs. 


