
 
 

 

 

 
 

Programma van morgen 
08:30 Ochtendgymnastiek 

08:45 Het weer 

09:00 Herman's ontbijt 

10:00 Postenspel 

12:00 Swimming with the fishes 

13:00 Granen, tarwe en zuivel 

  Siësta 

14:00 Postenspel 2.0 

18:00 Zwemming 

19:00 Hell's Kitchen – Suprise Suprise 

20:00 Ingewikkeld spelletje 

21:00 Fruitige frisdrank 

22:00 最愛の人よく眠る 

Twee-en-een-halvste-dag 
Het opstaan ging vandaag gelukkig wat sneller zodat we 
vlotter konden ontbijten en eerder aan het 
tropenprogramma konden beginnen. In de ochtend gingen 
de junioren met een hookipa constructie een twee master 
maken. Nadat de tweemaster helemaal klaar was, moest het 
natuurlijk wel getest worden, en ja hoor het was helemaal 
gelukt, het vaarde nog goed en snel ook! Nadat we alles 
weer goed hadden opgeruimd, gingen de kinderen lekker 
een heerlijke duik maken in het warme water. We hebben na 
het zwemmen heerlijk geluncht en gingen meteen van start 
met het middagspel, dat was splashbal/trefbal. De groep 
ging het water weer op met de vletten en het spel werd 
gespeeld. Nadat ze weer terug waren gingen ze weer heerlijk 
het water in en lekker van het zonnetje genieten met een 
bekertje drinken en wat te snoepen want ja waarom zou je 
dat niet doen hé met zo’n weer? 

Wist u dat… 
…eets niet hetzelfde is als eeds ?   ...iedereen uit zichzelf zich goed insmeert ? 
…er elke dag een kampkrant gepubliceerd wordt ? …Hans een stuiterbal in bed was ? 
…de ouders op de site deze ook kunnen lezen ?  …Luke glowsticks heeft meegenomen ?  
…Nikki gister niet in de kampkrant stond ?   …Alicia nog steeds een middagdutje doet ?   
…ze nog te klein is om goed te kunnen roeien ?  …De Tuigjes vandaag op hike zijn gegaan ?  
…en ze te veel vragen stelt?     …ze morgen Walibi bezoeken ?  
…Hans het liefst een ‘groentenstick’ eet ?  …Gilles eigenlijk Chiellus heet ? 
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