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DAGELIJKSE NIEUWSKRANT OVER EN VANUIT DE PUTTE IN HOOGELOON
 
Stiphout, 29 juni 2022 
 

 
 
 
a een rustige nacht werden de 

kinderen vanmorgen gewekt door juf 
Tamare met haar geluidsbox 
en juf Janneke met haar karaoke 
microfoon.  
 

 
 

 
 
Nadat we allemaal fris en fruitig 
ontbeten hadden,  
 

 
 

 
Zijn we het Chaos Spel gaan doen. 
Door de opdracht: trek zoveel mogelijk 
kledingstukken aan bij iemand 
van je groepje, is er ook daadwerkelijk 
chaos in de garderobes van de kinderen 
ontstaan.  
 

 
 

 
 

 
 
Nadat alle groepjes raar met het haar, 
een menselijke limbo en pyramide 
gebouwd hadden,  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
werden we als jury nog getrakteerd op 
allerlei juicy scenes uit GTST. En dit 
was nog maar de ochtend……… 
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Na deze inspanningen zijn we om 
11.00 uur ’s morgens gaan lunchen om 
vervolgens per fiets als een geoliede 
machine naar Klimrijk te vertrekken.  
 

 
 
Daar heeft iedereen naar hartenlust 
geklommen en plezier gemaakt.  
 

 
 

Zelfs de kinderen die het nog spannend 
vonden, hadden de smaak te pakken.  
Hier hebben we ruim 2,5 uur 
doorgebracht.  
 

 
 

 

 
 
Daarna weer op de fiets naar huis, waar 
onze steun en toeverlaten Leen en 
Marieke drinken en fruit klaar hadden 
gezet.  
 

 
 
Met z’n allen even chillen tot het 
avondeten en wie wilden even lekker 
douchen en de grote tekencheck 
(kriebelbeestjes) voor de zekerheid. Na 
het eten nog even wat balspelletjes 
gedaan en toen kwam juf Christel 
oefenen voor de film om de laatste 
puntjes op de I te zetten. En dan na een 
lange actieve en bovenal gezellige 
dag…….straks de laatste kids nog even 
douchen en lekker slapen….. 
 
 

 
 
e werden om 8 uur wakker 

gemaakt met muziek. Daarna ontbijt en 
naar Klimrijk, eten en spelen en 
weer slapen. 
Luc 

 

Ik vond het superleuk en ik wou niet 
mee. Ik heb goed geslapen en niet 
gedroomd en het bed was niet fijn. 
Iemand snurkte en ik was om 7.30 
wakker. 
Jeavi 
 

 
 
Ik heb vandaag wel oké geslapen. Ik 
kon niet zo goed slapen, maar ik sliep 
wel oké. We gingen toen ontbijten dat 
was wel lekker. Daarna gingen we een 
speurtocht doen. Dat was ook leuk. We 
gingen ’s middags ook klimmen en ik 
vond baan 5 het leukst. Dit was mijn 
dag. 
Vieveke 
 

 
 
Vanochtend om half 9 gingen we 
ontbijten. daarna gingen we een spel 
doen. toen hebben we geluncht. daarna 
gingen we op de fiets naar klimrijk en 
dat was best lang fietsen. bij klimrijk 
was het heel leuk maar toen moesten 
we helaas weer terug fietsen. toen 
hadden we broodje knak gegeten en 
filmen voor de film. 
Charlotte 
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In de ochtend werden we wakker 
gemaakt door juf janneke met een 
muziekje met een microfoon. toen 
gingen we ontbijten. Toen gingen we 
een spel doen met kaartjes er was een 
opdracht waarop je zoveel mogelijk 
kledingstukken aan moet doen Aniek 
had 54 kledingstukken. Als middag 
eten aten we een soepje en 
knakworstjes op brood. toen gingen we 
klimen het was super leuk. Maar nu 
ben ik best moe. we gingen ook filmen 
voor de film niemand vond het leuk. 
Uiteindelijk mochten we een zakje 
chips. 
Jelisa 
 

 
 
bij het opstaan horde we muziek 
irritand! maar ja toen effe klaar maken 
en toen ontbijten en we hadden een 
speurtocht ik vond het niet zo leuk 
maar heb gewoon meegedaan toen 
hebben we gegeten lekker veel (jopke 
klasgenoot) had een boterham met 
chocomelk daarna lekker op de fiets 
naar klimrijk we waren er het was echt 
leuk vond het stiekem best eng. Daarna 
vrije tijd vind ik wel een van de leukste 
dingen lekker voetballen daarna 
broodje knak eten en toen moesten we 
gaan schrijven. 
Finn 
 

 
 
 
 

We werden wakker met een mooi 
liedje en een goed humeur. We gingen 
onze haren doen en ons klaarmaken na 
het eten gingen we naar klimreik. Na 
dat plezier hebben gevoetbalt en nog 
een stukje gefilmd 
Mees 
 

 
 
Weersverwachting 
voor woensdag 29 juni 2022 
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Wist je dat? 
� Het mogelijk is om 54 
kledingstukken tegelijk te dragen. 
 

 
 
� Jans heel dapper alsnog de hele 
spannende nr. 4 route van Klimrijk 
heeft beklommen. 
 

 

� Jullie kinderen heel goed kunnen 
tafeldekken, afruimen en 
schoonmaken. 
� Leen en Marieke heel goed kunnen 
koken. 
 

 
 

� Leen ook heel goed kan klimmen en 
nu bijna niet meer kan lopen van de 
spierpijn. 
 

 
 
� Jeavi hééééél hoog een bal kan 
trappen. 
� Juf Tamare goede DJ is. 
� Jelisa en Aniek 3 muggen hebben 
omgebracht vannacht. 
� Jullie kinderen alles lusten en eten 
als hongerige leeuwen. 
� juf Maike en Leen na de ouderavond 
op het Carolus een pakketje hebben 
meegebracht voor Rutger en Vieveke. 
Dit een hele leuke verassing was voor 
de hele klas! 
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� 28 kinderen samen een heleboel 
schoenen mee hebben! Maar hun best 
doen om het netjes te houden. 
 

 
 

� juf Angeniet vanochtend toch nog 
heel even van een echt vakantiegevoel 
genoten heeft? 
 

 
 
Programma donderdag 
 
08.00uur Opstaan, wassen, plassen 
08.30uur Ontbijt 
09.15uur Activiteit op of rondom 

de boerderij 
12.00uur Lunchen 
12.30uur Activiteit op het terrein 

van de boerderij 
18.15uur Barbecue en schrijven in 

schoolkampboek 
20.30uur Film/ Spelletjesavond  
 

Adres: 
Vakantieboerderij De Putte 
Vessemseweg 34 

5528 CC Hoogeloon 

tel. 0497 681978 

 
 
 
 
 
Redactieleden: 
juf Maike, juf Janneke, juf Angeniet, 
juf Tamare 

Eindredactie:  
Eveline van Hoof en Natasja 
Kreeftenberg 
 
Basisschool St. Trudo Stiphout 2022 

 

 
 

 


