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Donderdag 30-06-2022

DAGELIJKSE NIEUWSKRANT OVER EN VANUIT DE PUTTE IN HOOGELOON
Bij een middag zon, zwemmen, en
ijsjes, hoort natuurlijk ook een goede
barbecue. Deze werd verzorgd door juf
Janneke en juf Nieke.

Stiphout, 30 juni 2022

N

a al het geklauter van dinsdag,
hebben de kinderen héérlijk
geslapen. Vandaag mochten ze
zelfs uitslapen tot 9.00u. Deze
nachtrust bleek erg goed voor de
creativiteit van de kinderen, want
tijdens de ochtendactiviteit hebben de
kinderen in graffitistijl geschilderd.

Uiteraard moesten de
wimpers
tussendoor opnieuw in de mascara. Al
dat chloorwater zorgt er namelijk voor
dat de krul uit de wimpers verdwijnt en
dat kunnen we natuurlijk niet hebben!

Na de lunch zijn we met z’n allen naar
het buitenzwembad gefietst van de
dichtstbijzijnde camping, daar hebben
we lekker gezwommen en gespeeld.
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W

e werden wakker en gingen
ontbijten toen gingen we spelen en
drinken. Toen op de fiets naar het
zwembad toen hadden we een pauze en
toen gingen we verder spelen na een
tijdje gingen we terug toen speelden we
weer we gingen eten (BBQ). Het was
lekker!
Rutger

Hey, vandaag is het woensdag 29 juni
2022. Toen we wakker werden gingen
we omkleden en ontbijten. We hadden
toen vrije tijd op de boerderij. We
hebben geschilderd wat heel gezellig
was. Oooooow toen hadden we lunch
en nog vrij gespeeld. Daarna gingen we
omkleden om te zwemmen. We
hoefden maar vijf minuten te fietsen en
toen waren we er. Het was heel
gezellig. En Jopke heeft mijn haren
heel mooi ingevlochten. We gingen
terug naar de boerderij en daar hebben
we fruit gegeten en gespeeld. We
hebben daarna met z’n allen geBBQ.
Wat echt supper lekker was. En ik heb
gedoucht en nog even speletjes gedaan.
Wat we nog meer gaan doen weet ik
ook nog niet…. Doei doei 😊
Juul

We kregen namelijk bezoek van juf
Gonnie, juf Moniek en juf Lieke. Dat
was hartstikke gezellig!

Marieke en Leen hadden een kampvuur
geregeld, om deze zomerse dag goed af
te sluiten. Zonder hen waren we
nergens!
De marshmallows van de moeders van
Vieveke en Rutger kwamen hier goed
van pas. Dat was smullen!
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Vandaag heb ik gezwommen. Was leuk
en gezellig. En mijn stem is bijna weg.
Super irritant. We hebben ook nog
geschilderd. En ik ben ingevlochten.
En we hebben gebbqd.
Maxime
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We hadden vandaag gezwommen, er
waren 3 zwembaden. Het was leuk, we
hadden ook geschilderd. Dat was
superleuk. De bbq was leuk en het eten
was lekker.
Khoa

- Tess vannacht nog even heeft
geslaapwandeld en hier niks meer
vanaf weet.

- Dit natuurlijk voor grote hilariteit
heeft gezorgd
- Juf Angeniet heel goed kan vlechten
We stonden op en gingen ontbijten. Na
het ontbijt hebben we geschilderd.
Toen hebben we geluncht. Toen gingen
we zwemmen op de camping. Toen
hebben we gebbqt. Het was leuk en het
eten was lekker.
Olivia

Leuk! Het schilderen was erg leuk.
Heerlijk eten (niet zo lekker als mijn
moeders bbq), maar wel heerlijk. Leuk
(ik mis wel mijn moeder), heb wel
heimwee, maar programma is leuk!
Fébe

- Hier heel de dag mee bezig is geweest
- Leen ALLE vlekken uit kleren krijgt
- Ook hele lekkere salades kan maken,
de kinderen konden hier niet genoeg
van krijgen
Als ochtendactiviteit gingen we
schilderen en dat was heel leuk. Daarna
gingen we zwemmen bij een camping
en daar hebben we ook ijsjes gegeten.
Als avondeten hebben we gebarbecued
en dat was heel lekker. Er was wel heel
wat vlees over, maar dat konden de
juffen natuurlijk opeten. Nu is er een
kampvuur en straks gaan we daar
marshmallows boven roosteren.
Anna

Weersverwachting
voor donderdag 30 juni

24º C
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Wist je dat?

- Marieke de lekkerste aardbeien in
chocolade kan maken en ons enorm
verwent
- Juf Janneke shopadvies krijgt van de
meiden van groep 8
- Ze nu weet dat groen haar kleur is

- Maxime 7 muggenbulten heeft op 1
voet!
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- En dat eigenlijk alles haar wel staat,
volgens Ruben

Programma woensdag
08.00uur
08.30uur
10.00uur
11.00uur
13.00uur

16.00uur
- Vieveke nu ook wel als Lieke
Martens door het leven gaat

18.00uur
20.30uur

Opstaan, wassen, plassen
Ontbijt
Vertrek naar het
zwembad
Zwemmen bij de
Kempervennen
Frietje eten bij het
zwembad, daarna weer
lekker zwemmen.
Omkleden en terug naar
de boerderij
Avondeten en werken in
schoolkampboekje
Bonte Avond, presentatie
door de kinderen.

Adres:
Vakantieboerderij De Putte
Vessemseweg 34
5528 CC Hoogeloon
tel. 0497 681978

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

- Dit schoolkamp gesponsord wordt
door de Zara
- Het hier meerder keren op een dag
een modeshow is

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