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aaaaa, na twee jaar een alternatief 

kamp is er voor dit jaar weer een echt 
schoolverlaterskamp mogelijk! Voor 
mij mijn laatste schoolkamp op de 
Trudo, fijn dat ik dat in mijn laatste 
weken toch nog een keer mag 
meemaken om het ook echt af te 
kunnen sluiten.  
 

 
 
Extra bijzonder om dit samen met Finn 
en zijn klasgenoten te mogen doen. Dit 
jaar met bijna een volledig nieuwe 
leiding, juf Angeniet en juf Janneke 
zijn voor het eerst als leiding op het 
kamp aanwezig, in de kookstaf is 
Marieke de ervaren kracht, zij heeft al 
twee schoolkampen meegemaakt en 
kent ook het reilen en zeilen op de 
boerderij, Leen vult de kookstaf goed 
aan en zit al helemaal in haar rol.  
 

 
 
We dachten alles meegenomen te 
hebben, maar toen bleek de 
pannenkoekenmix, die we van juf 
Herma gekregen hebben nog op school  

 
te staan. Wat een geluk, juf Sandra, 
onze nieuwe directrice woont in 
Hoogeloon en zij heeft de 
pannenkoekenmix netjes op de 
boerderij bezorgd, dank je wel nog 
daarvoor! Vrijdagmiddag is de bagage 
ingeleverd, zodat we die vanmorgen in 
de trailer en bus konden laden. Rond 
09.30 uur kwamen de eerste kinderen 
al naar school. Met gezonde spanning 
op de snoetjes en veel zin om te gaan. 
  

 
 
Na het maken van de groepsfoto, het 
doornemen van de ‘fietsregels’ en de 
laatste knuffels van papa en/of mama 
konden we vertrekken.  
 

 
 
Ik was benieuwd of ik de weg nog wist 
na 2 jaar, maar we zijn zonder 
problemen op de eerste stop ‘Joe 
Mann’ in Best aangekomen. De  

 
kinderen hebben heerlijk gespeeld in 
het bos, na een lekker waterijsje en een 
sanitaire stop, vervolgden we onze 
weg.  
 

 
 
Een korte route door het bos en een 
stukje lopen met de fiets door een 
wandelgebied kwamen we weer in de 
bewoonde wereld. De route liep door 
Best, langs Eindhoven airport, via 
Wintelre en Vessem zijn we in 
Hoogeloon aangekomen.  
 

 
 
De fietstocht is super verlopen, geen 
ongelukken of gemopper, maar vooral 
een vlot fietstempo en veel 
gezelligheid. De stop in Wintelre 
hebben we met het oog op de buien en 
de goede fysieke omstandigheden 
overgeslagen. Om 14.00 uur, na 2 uur 
en 26 minuten (Jelisa heeft de tijd 
bijgehouden) kwamen we droog in 
Hoogeloon aan. Op de boerderij 
stonden al schalen met fruit en drinken 
op ons te wachten. Dat ging er wel in. 
Na de fruitpauze hebben we de regels 
van de boerderij doorgenomen en 
hebben ze de kamers opgezocht, de 
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bedden opgemaakt en de koffers en/of 
tassen al op z’n kop gezet!  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Dit jaar hebben we ook weer het 
‘moordspel’ , alle kinderen hebben een 
kaartje met daarop de naam van een 
klasgenoot, met daarbij ene opdracht. 
Ze moeten proberen, die klasgenoot de 
opdracht van het kaartje uit de laten 
voeren, lukt dat, dan krijgen ze het 
kaartje van die persoon, zo moeten ze 
proberen zoveel mogelijk kaartjes te 
verzamelen. En fanatiek dat ze zijn! 
Net op tijd alles binnen en de buien 
begonnen.  
 

 
 
Ze hebben zich binnen en in de schuur 
chillruimte goed vermaakt.  
 

 
 
Door de fietstocht waren ze hongerig, 
dus we zaten op tijd aan tafel, 
complimenten voor de kookstaf, de 
spaghetti en de rauwkost ging er goed 
in.  
 

 
 

 
 
Na het eten wisten ze niet hoe snel ze 
van tafel moesten gaan om weer lekker 
in het zonnetje naar buiten te gaan.  

 
 
Tussendoor blijven ze op hun hoede en 
op onbewaakte ogenblikken worden er 
opdrachten uitgevoerd.  
 
Enkele groepjes hebben nog even 
geoefend voor de bonte avond. Fijn om 
te zien dat de groep zich zo fijn samen 
vermaakt. Dat belooft een topweek te 
worden. Nu zijn ze allemaal om de 
beurt zichzelf aan het douchen, zodat 
we vanavond lekker fris allemaal het 
bed in gaan. Juf Angeniet zorgt ervoor 
dat het douchen in een vlot tempo 
gebeurd, zodat we op tijd het bed in 
kunnen.  
 

 
 
Juf Janneke bewaakt de tuindeuren…. 
Alleen via de andere deur naar binnen 
waar de mat ligt om je schoenen even 
te poetsen "#$%, anders blijven Marieke 
en Leen aan het dweilen. Zij hebben 
alles onder controle, de vloer is alweer 
netjes en de wc’s zijn al een keer 
gesopt!  Zoals u leest, we hebben alles 
onder controle! 
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andaag zijn we van school naar 

het kamp gefietst. We hebben 40 km 
gefietst. Toen we eenmaal op de 
kampbestemming aangekomen waren, 
hebben we in de tuin mogen spelen, 
voetballen, pingpongen. Daarna gingen 
we spaghetti eten en daarna konden we 
weer even spelen. 
Sam 
 

 
 
Ik begon donderdag met pakken. Alles 
dat op de bagagelijst stond deed ik in 
de tas. Toen vrijdag alles inleveren. 
Toen op de fiets, even uitzwaaien en 
daarna gaan fietsen, ongeveer een 
uurtje gefietst en daarna lunchen en 
even jachtseizoen doen met anderen. 
Daarna krijgen we een waterijsje en 
gingen we weer verder. Weer 1.5 uur 
verder en we kwamen op kamp. Even 
verkennen en onze bedden opmaken en 
lekker naar de speelschuur. Daarna 
heel lekker gespeeld tot aan etenstijd. 
We gingen spaghetti eten. Daarna 
toetje en dan weer  spelen. 
Jasper 
 

 
 
Ik stond rond 8.30 uur op en ontbeet, ik 
reed naar school en ik zag dat er al 
kinderen op het schoolplein waren. 
Toen we vertrokken reed ik vooraan 
met Rutger, de hele tijd eigenlijk. 
Ongeveer op de helft stopten we, 
hadden we pauze en aten een ijsje. 
Rond 14.00 uur kwamen we aan, 
gingen ons bed opmaken en daarna 
spelen. Later aten we spaghetti, dat 
vond ik heel lekker. Daarna weer 
spelen. Uiteindelijk gingen we dit 
verhaal schrijven. Dit was mijn 

verhaal, want ik weet nog niet wat we 
hierna gaan doen. 
Luuk 
 

 
 
Vanochtend moesten we om kwart 
voor tien op school zijn. We zijn om 
tien uur vertrokken. Na een uur waren 
we gestopt toen hebben we fruit 
gegeten, geluncht en gespeeld in de 
bossen. Toen moesten we nog geen uur 
en 30 minuten fietsen. We waren 
aangekomen we moesten eerst bed 
opmaken en koffer uitpakken. We 
gingen toen buiten spelen en spelletjes 
doen. Het eten dat we hadden gegeten 
was spaghetti en als toetje hadden we 
vla. We hebben een heel groot spel 
over de hele week iedereen krijgt een 
kaartje en moeten de anderen de 
opdracht uitlaten voeren. Na het eten 
hebben we nog gespeeld buiten en 
binnen. En we moeten elke dag een 
stukje schrijven. 
Jans 
 

 
 
We hebben 3 uur gefietst naar 
hogeloon daarna hebben we de bedden 
opgemaakt en daarna gingen we spelen 
en toen gingen we spaghetti gegeten 
was echt heel lekker. daarna vla 
gegeten was ook lekker en toen gingen 
we op de bank chille. en toen moesten 
we dit schrijven. 
Ruben 

 
 
Vandaag zijn we vertrokken naar de 
kamp locatie toen we aan waren 
gekomen zijn we spellen gaan doen in 
de tuin, ook hebben we de heenweg 40 
km gefietst! In de avond hebben we 
spaghetti gegeten en zijn we weer 
verder gegaan met spelen. Ik en mijn 
vriendinnen hebben ook nog voor de 
bonte avond geoefend, morgen we naar 
klimrijk! Doeiii 
Lizzie 
 

 
 
We kwamen na drie uur fietsen aan op 
kamp. Toen kwamen we aan op onze 
kamers en maakte onze bedden op. 
Toen aten we heerlijke spagettie en 
speelde we buiten, de eerste dag was 
heel leuk. We hebben veel gevoetbalt 
en ook gechillt. 
Lynn 
Vandaag stond ik op om 08:00 en ben 
ik om 09:45 naar school gefietst toen 
gingen we naar kamp fietsen dat was 
ongeveer 30 km toen kwamen we aan 
en gingen we wat eten en drinken en 
spagetti gegeten en nog gechilt.  
Duuk 

v 
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Weersverwachting 
voor dinsdag 28 juni 
 
 

      
   
 23º C 

 

    
ZW 2 

 

 
 
Wist je dat? 

- Ook dit jaar juf Gonnie 
weer trouw onze kinderen 
uitgezwaaid heeft 

 

- We nog nooit zo snel in 
Hoogeloon geweest zijn 

- Anna een hele zware 
rugzak had 

- Juf Janneke deze na de 
stop in haar fietstas 
gedaan heeft 

 

- Dit zorgde voor een 
aangenamere fietstocht 
voor Anna 

- De tas vol zat met vergeten 
items  

- Alles nu compleet is 

- Ook deze keer de ‘oude’ 
kookstap iets lekkers 
meegegeven heeft 

 

- Jelisa een ster is in 
waterraket schieten…. 

 

- Ze ervoor gezorgd heeft 
dat deze nu helemaal 
bovenin de boom hangt 

- Jeavi een uur geprobeerd 
heeft deze eruit te trappen 
met een bal 

- Dit helaas nog niet gelukt is 

- Er al iemand betrapt is met 
een bus spuitdeodorant…  

- De geur in de slaapkamer 
de verrader was 

- Deze leerling ook steeds 
vergeet dat je ook geen 
schoenen of slippers aan 
mag boven 

- De leiding genoten heeft 
van een lekkere stuk gebak 

- Gemaakt door onze eigen 
bakker Marieke 

- De kinderen genoten 
hebben van een lekkere 
zelfgemaakte koek 

- Ook van onze eigen bakker 

- De kinderen goed 
begrepen hebben dat natte 
was opgehangen moet 
worden aan de waslijn 

 

- Jelisa en Maxime dit voor 
een aantal meiden gedaan 
hebben 

- Juf Maike bijna haar hele 
verhaal delete door een 
verkeerde druk op de 
knop… 
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- Ze het gelukkig terug kon 
halen 

 

- Ze al bijna in paniek was…. 

- Het zonnetje hier nog 
steeds schijnt 

- De vergeten knuffels 
morgen opgehaald worden 
als juf Maike en Leen naar 
de ouderavond gaan 

- Juf Angeniet inmiddels wel 
weet dat op kamp gaan, 
niet hetzelfde als op 
vakantie gaan is…. 

- Ze deze week alvast een 
beetje kan wennen aan 24 
uur kinderen om zich heen 

- Khoa en Febe al twee 
tennisballen kwijtgeraakt 
zijn…. De buurman er 
gelukkig al 1 uit de dakgoot 
gehaald heeft 

- Er dus weer getennist kan 
worden 

- Rutger wel drie borden 
spaghetti gegeten heeft 

 

- Juf Janneke haar jasje in de 
fietsmand had liggen 
tijdens de stortbui 

- Ze eigenlijk dacht dat deze 
veilig droog in haar fietstas 
zat 

- Finn zijn moeder 
thuisgelaten heeft en 
alleen met de juf op kamp 
is 

- Juf Tamare ook 
teruggestuurd wordt als ze 
met haar schoenen aan via 
de verkeerde deur 
probeert binnen te komen 

- Niemand ongemerkt 
voorbij juf Janneke komt 

- Je gewoon fris gedoucht op 
je witte sokken naar buiten 
kan 

- De moeders dit weekend al 
die wit/zwarte sokken wel 
weer uitwassen…. 

- Ook Leen nu niet voorbij 
juf Janneke komt 

- We volop genieten en het 
pas maandag is…. 

- We alweer zin hebben in 
morgen! 

 
 

 
Programma dinsdag 
 
09.00 uur Opstaan, plassen, wassen 

(graag in deze 
volgorde….) 

9.30 uur Ontbijten 
10.30 uur Activiteit op het terrein 

van de kampeerboerderij 
11.15 uur Kleine lunch bij de 

kampeerboerderij??? 
11.45 uur Op de fiets naar Klimrijk 
12.45 uur Klimrijk en lunchen 
15.30 uur ????????? 
18.00 uur Avondeten, aansluitend 

werken in het 
schoolkampboek 

19.30 uur ‘kunst’ schilderen 
 
 
Programma woensdag 
08.00 uur Opstaan, plassen, wassen 
08.30 uur Ontbijt 
09.15 uur Activiteit op of rondom 

de boerderij 
12.00 uur Lunchen 
12.30 uur Activiteit op het terrein 

van de boerderij 
18.15 uur Barbecue en schrijven in 

schoolkampboek 
20.30 uur Film/Spelletjesavond 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adres: 
Vakantieboerderij De Putte 
Vessemseweg 34 

5528 CC Hoogeloon 

tel. 0497 681978 
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