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Vandaag hebben wij een hele drukke dag gehad: we hebben vanmorgen lekker lang 
uitgeslapen omdat we gisteren allemaal doodmoe waren omdat we gisteren heel erg ver 
hebben gewandeld en dus hebben we vanmorgen tot met om negen uur uitgeslapen. Cokkie 
werd vanmorgen om acht uur al wakker, en ik werd vanmorgen om tien voor negen 
wakker en Cokkie had toen me haren alweer gewassen en ik heb ook gelijk me eigen huid 
helemaal zelf gewassen. Morgenochtend gaat Cokkie nog 1 keer me haren wassen, en ik ga 
ook nog 1 keer me eigen huid helemaal zelf wassen. Dus daarna ging ik me weer aankleden, 
me eigen tanden poetsen, en daarna gingen we wachten tot iedereen wakker was. Ik was 
twee dagen altijd eerst de zesde geweest, en vanmorgen was ik eindelijk de eerste en ik 
heb iedereen lekker ingehaald. Ik heb eindelijk gewonnen van iedereen omdat ik verleden 
keer verloren had, en nu heb ik eindelijk van iedereen gewonnen. Vanmorgen gingen we 
ook ietsje later ontbijten, en daarna gingen we onze lunchpakketten klaarmaken voor de 
midgetgolfbaan vanmiddag. Na het ontbijt hebben we eventjes vrije tijd gedaan, en toen 
heb ik samen met Mohammed, en daarna samen met Tarik een potje kaartje keer gedaan 
en ik had eerst van Mohammed gewonnen en bij Tarik had ik helaas verloren omdat ie toen 
van mij gewonnen had en Mohammed heeft toen van mij helaas verloren. Om 1uur gingen 
ons voorbereiden om naar de midgetgolfbaan te gaan wandelen, en we kwamen ongeveer 
om kwart over 1 aan en toen gingen we eerst onze boterhammen eten, en om twee uur 
gingen we midgetgolf doen met de hele groep en er waren achttien banen. We hebben 
helaas niet alle banen gehad omdat we wouden stoppen omdat het heel erg warm was, en 
toen hadden we besloten om eventjes tot rust te gaan komen. Toen gingen we op iedereen 
wachten toen de hele groep compleet was, en toen hebben we lekker een bekertje 
limonade en water gedronken en ook nog lekker een koekje Sultana erbij gegeten. Daarna 
gingen we ook nog een raket ijsje gegeten, en daarna gingen sommige kinderen met het 
schoolbusje terug naar het kamphuis. Frank mocht met het schoolbusje mee terug omdat ie 
genoeg in de rolstoel gezeten had, want anders moest ie helemaal een eind terug een stukje 
lopen omdat ie anders daar te warm van gaat krijgen. Toen gingen wij weer terug 
wandelen naar het kamphuis, en toen mocht ik gelijk van Urwin gelijk een verhaaltje 
schrijven op de computer zodat ik die gelijk de schoolkrant naar Rob kan gaan sturen. Nu 
hebben we eventjes vrije tijd, en om zes uur gaan we lekker een barbecue houden met de 
hele groep. Ik weet nog niet of we het buiten gaan doen in de kring, of we doen het gewoon 
binnen aan tafel zoals we het altijd doen. Of ik denk dat het zonder of met tafel wordt 
gedaan buiten, maar Astrid zei al tegen mij: er wordt buiten weer in een hele grote kring 
gezeten en ik krijg van haar theedoek zodat me broek niet onder geknoeid wordt. Na het 
eten krijgen we denk ik een lekker ijsje erbij, en daarna hebben we alweer vrije tijd. We 
hebben net nog lekker een snoepje gegeten, en lekker alweer de tweede helft gedronken 
van de limonade. Ik zei tegen Cokkie gisteren avond: Bilal had gisteren avond zijn bril op 
gedaan omdat ie eventjes toen niet zo goed kon lezen omdat hij zijn telefoon slecht kon 
zien. Hij kan wel heel erg goed lezen, maar nu had ie eventjes een bril nodig. Ik denk dat ie 
vanavond alweer zijn telefoon gaat gebruiken, dan denk ik wel dat ik weer een bril nodig 
heeft om zijn telefoon goed te kunnen zien. Zijn bril is een beetje donkerzwart, en ook nog 
een beetje grijs en blauw aan de andere kant van de brillenglazen. En toen zei Cokkie tegen 
mij: wat goed jij dat het hele verhaal aan mij hebt uitgelegd. Om zeven uur vanavond 
bellen we nog 1 keer onze ouders op, en om half acht hebben we weer sport en dan kunnen 
we uitkiezen: voetballen, slagballen, wandelen, tafeltenniswit, en tafeltennis. Om half 
negen hebben we alweer sterrenkijker en rap met Sjakkie, Loes, en Suzanne. Daarna 
hebben we alweer roddels met onze eigen Babs, Anoukscha, en Samira. Om negen uur 
wordt er een vijf sterrenfilm gekeken in het kamphuis, en de Eindgroep dat zijn: Babs, 
Astrid, Mariette, en Suzanne en de Middengroep C dat zijn: Mavis en Yvonne gaan vanavond 
samen met ons naar de kroeg toe in het dorp om daar ergens wat te gaan drinken. Er wordt 
daar niet gegeten omdat we dan al avond een barbecue hebben gehouden, en dan willen 
we dat er nog niet meer gegeten wordt omdat onze buik anders te dik gaat worden. Dus je 
kunt kiezen welke drinken je mag kopen in de kroeg, en ik zei al tegen Cokkie vanmorgen: 



in de kroeg mag er niet gerookt worden omdat allemaal verboden is. En Cokkie zei toen 
tegen mij: ja, dat klopt. Ze hebben opgegeven dat in alle winkels verboden is om ergens 
wat te gaan roken, en dan mogen we niet zomaar de wed overtreden. We gaan met het 
schoolbusje naar het dorp toe omdat we niet meer kunnen gaan wandelen want daar zijn 
we veel te moe voor, en dan gaat Mariette ons daarna weer terugbrengen met het 
schoolbusje naar het kamphuis en dan denk ik dat de film allang afgelopen is. Welke film er 
gekeken gaat worden, dat horen we straks allemaal van Paul wel. Want Paul vertelt het 
hele verhaal, en wij moeten dan heel erg goed naar hem gaan luisteren. Daarna gaan we 
lekker onze nachtjapon aandoen, tanden poetsen, en lekker slapen in bed. Morgenochtend 
gaan we nog 1 keer douchen, aankleden, tanden poetsen, en dan gaan we onze spullen 
inpakken en die moeten we dan mee gaan brengen naar het kamphuis. Om negen uur 
wordt er nog 1 keer een ontbijtje gegeten, en daarna gaan we alle troep buiten neerzetten 
en dan om tien uur komt de bus en dan gaan we alles inladen. Om tien uur vertrekt de bus 
van het kamphuis vandaan, en dan komen we weer om twaalf uur op school aan en onze 
ouders komen ons dan ophalen en de taxi’s rijden morgen dan niet. Morgenmiddag kunnen 
we lekker uitrusten omdat we dan moe van de kamp dagen, en het weekend kunnen we 
ook tot rust komen en maandag komen we weer op school en is er een muziek theater en 
de kookgroep gaat gewoon koken op de Larikslaan. Ik ga echt niet zomaar naar de muziek 
theater mee kijken, en Suzanne vond het goed dat we gewoon gaan koken op de Larikslaan 
want anders is het zielig voor de leerlingen die dan geen lasagne krijgen. Ik ga nog 1 keer 
het verhaaltje vandaag op de computer, en maak je geen zorgen, Rob. De schoolkrant ga ik 
meteen naar je versturen, en dan kun je hem morgen op de Larikslaan hem lezen dat ie het 
dan goed gekeurd is en Hans kan dan ook alles gaan na lezen. Het was een hele fijne 
kampweek, en ik wens iedereen nog alvast een hele fijne rustige avond en morgen kunnen 
we lekker van het weekend genieten. De groeten van Mandy en van de Eindgroep en van 
alle kinderen en leerlingen: Babs, Suzanne, Yvonne, Mariette, Astrid, Anoukscha, en 
natuurlijk onze eigen Mandy die het kamps verhaal jurist is geworden om elke dag een 
verhaaltje op de computer te gaan schrijven.  


