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et laatste kampverslag 

De bonte avond was een superleuke 
avond met geweldige optredens, leuke 
dansacts, een quiz, een 
poppenkastshow en een act met 
vuurwerk. De moeders hadden 
kleurrijke cocktails gemaakt en er was 
voor iedereen wat lekkers. Er waren 2 
groepjes jongens die als dames 
verkleed een flitsende en vooral 
zeer lachwekkende dansperformance 
gaven. Rond 23.30 uur lag iedereen 
moe maar voldaan in bed. 
Het duurde niet lang voordat iedereen 
sliep. 
De volgende dag hebben we met z’n 
allen alles opgeruimd en 
schoongemaakt.  
 

 
 
Dit verliep als een 
geoliede machine. Iedereen hielp mee 
en daardoor waren we snel klaar voor 
vertrek. Helaas waren er 2 
lekke banden. Juf Angeniet moest 
wachten op haar fiets, die een dag van 
tevoren, vanwege lekke band, 
naar de fietsenmaker gebracht was en 
Thomas bleek vlak ’s morgens ook een 
lekke band te hebben. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Gelukkig was de vader van Thomas net 
gearriveerd om alle spullen op te halen.  
 

 
 

 
 
Hij heeft ons allen nog 
even een cursus banden plakken 
gegeven. 
 
 
 
 
 

 

 
 
De terugreis verliep prima. We zijn 
supersnel naar huis gefietst. Onderweg 
nog éénmaal gestopt om wat 
te drinken en een eierkoek te eten. En 
toen we, vanwege al het oponthoud ’s 
morgens, iets te laat op 
school aankwamen, stonden daar toch 
gelukkig nog alle juffen en meester, 
nog veel kinderen met hun 
ouders en natuurlijk de eigen papa’s, 
mama’s, opa’s en oma’s. Iedereen was 
blij elkaar weer te zien na 
zo’n intensieve, vermoeide maar 
superleuke week. 
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onte avond was super leuk. 

Iedereen had een optreden. Er waren 
allemaal verschillende optredens 
eentje, in het donker en dan het  
lijf vol met glowsticks, jongens waren 
verkleed als meisjes, meisjes 
waren kinderachtige meisjes (ik zelf), 
soort poppenkast, 

● hiphop, quiz en een dans met 
soort vuurwerk. 

Het was echt kei leuk en grappig en 
gezellig. 
Vrijdag moesten we helaas weer naar 
huis van een super leuk kamp.Alle 
koffers en tassen inpakken ontbijten  
en gaan maar thomas had een lekke 
band. 
Toen die geplakt was gingen we.Toen 
we aankwamen stonden de meeste 
ouders en broertjes en zusjes 
en opa's en oma' er ons op te wachten. 
Iedereen van de begeleidsters en juffen 
bedanken van het superleuke kamp.(Nu 
maandag is mijn stem weer helemaal 
terug gelukkig.) Groetjes Maxime doeii 
doeiii. 
Maxime 
 

 
 
 
 

Dit was het kamp alweer. Ik had het 
heel leuk gehad.  
De leukste dag van kamp vond ik 
donderdag toen gingen we naar 
centerparcs en we de bonteavond.  
We hadden allemaal verschillende 
dansjes en optredens. 
De jongens gingen als meisjes dansen 
zij gingen als eerst.  
Toen waren wij wij gingen dansen op 
het liedje modeshow (Ik duwde mijn 
kwastje in vievekes ogen.) En voor ons 
was Luc nog hij deed een quiz met 
prijzen. Toen hadden we pauze we 
kregen toe wat drinken en een ijsje. We 
gingen weer verder. Febé, Jelisa en 
pleun hadden een poppenkast dat was 
heel grappig. Toen waren de meiden 
hun hadden allemaal glowsticks op hun 
lichaam geplakt waardoor ze licht 
gaven in het donker dat was heel vet 
om naar de te kijken. Toen kwamen 
Olivia, Khoa en Anna zij gingen 
hiphoppen. En als laatst was de 
pinguïndans met vuurwerk HEEL 
VET!!!! Toen was het 12:00 we gingen 
naar bed. ZZZZZ……. We werden 
wakker met muziek zoals altijd. Toen 
we wakker waren koffers inpakken en 
lekker ontbijten. We gingen vertrekken 
alleen iemand had nog een lekke band 
dus we vertrokken later. Na ongeveer 
een 1 uur gefietst te hebben gingen we 
stoppen toen hebben we wat gedronken 
en een eierkoek gegeten. We fietste 
weer door we hadden 2 uur en 10 
minuten ongeveer gefietst. Toen ging 
ik naar oma en heb daar geluncht en 
toen ben ik naar huis gegaan, want ik 
was heel moe. DOEIIII!!! :} 
Jans  
 
De bonte avond was super leuk. Die 
van Jasper, Mees, Finn, Ruben en 
Duuk was het leukst. 
Ik deed een quiz Charlotte en het 
groepje van Jasper, Finn en Ruben 
hadden gewonnen. 
1 juli ochtend: We werden wakker 
gemaakt en we gingen eten, onze 
koffers inpakken en onderweg naar 
huis. 
Ik vond het fijn dat we naar huis 
gingen, want ik was heel wel heel moe. 
Het was een lange tocht naar huis en 
toen ik thuis was ging ik meteen spelen 
met mijn broertjes kinderfeestje 
EINDE!! 
Luc 
 

 
 
De bonte avond was super leuk. Wij 
waren begonnen, we waren met Ruben, 
Finn, Mees, Duuk en ik. We waren 
verkleed als als meiden en gingen 
dansen op het nummer ´´single ladies´´. 
Daarna hadden we een quiz van luc, 
Duuk, Ruben, Finn en ik waren een 
team. Wij hadden gewonnen met een 
beetje gokken en geluk. We kregen als 
prijs een snoepzak. Toen hadden we 
een kleine pauze. Daarna weer een 
dansje. Later hadden we een 
poppenkast + een hiphop 
dansje.Daarna een dansje met 
glowsticks.En daarna een dansje met 
vuurwerk. Toen gingen we met de klas 
nog even op de trap een foto maken en 
daarna naar de kamer, het was toen 
23:15. We stonden op om 08:00. Alles 
snel even inpakken en buiten zetten. 
Toen gegeten. Daarna had ik geholpen 
met de bagage in de bus en aanhanger 
te doen. We wilden net gaan vertrekken 
maar toen bleek Thomas' zijn band lek 
te zijn, ik had geholpen om die te 
plakken. Toen vertrokken we. De reis 
viel er mee. 
Het ging erg snel. Maar toch was ik 
moe, ik ging slapen om 20:30 
Jasper 
 
Toen we maandagochtend vertrokken 
had ik er super veel zin in. 
Het fietsen duurde wel erg lang en het 
was wel saai. 
Donderdagavond toen de bonte avond 
was was ik best wel zenuwachtig, 
omdat ik van tevoren van mijn fiets 
was gevallen en daarna even ging 
slapen, maar toen had ik dus niet 
kunnen oefenen. Ik heb wel super vaak 
moeten lachen om alle optredens. 
Gelukkig was het dansje wel goed 
gegaan. 
In de ochtend was ik een beetje aan het 
stressen, want ik had maar een half uur 
om mijn koffer in te pakken en om te 
kleden en mij klaar te maken. Op de 
terugweg was het wel wat saai en 
stopte we 
in plaats van een uur maar 5 minuten. 

B 
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Toen we op school aankwamen 
stonden er veel ouders en dat was 
wel erg leuk. Ik was wel erg moe van 
een week kamp, maar het was een 
super leuk avontuur.    
xx Jopke 
 

 
 
De bonte avond was wel leuk, het was 
echt heel grappig. 
De jongens hadden jurkjes aan en 
gingen dansen op single ladies. En ik, 
Jans, Jopke en Maxime op modeshow 
we hadden rokjes aan en Jans duwde 
een kwast in m'n oog maar voor de rest 
was het wel leuk. Het liep alleen een 
beetje wit. 
Toen gingen we slapen. We stonden op 
en moesten opschieten, want om 8:30 
moest alles opgeruimd zijn en de 
koffers moesten beneden staan. 
We gingen voor de laatste keer 
ontbijten. 
Toen wilden we fietsen maar er was 
een lekke band dus het duurde wel wat 
langer en over het fietsen en hebben we 
2 uur en 10 min over gedaan. 
Vieveke 
 

 
 
Vrijdag 1 juli 2022. Ik ga nog iets 
vertellen over de bonte avond.De 
jongens begonnen met een dansje ze 
waren verkleed als vrouwen wat supper 

grappig was en er superleuk uit 
zag.Daarna was er een quiz en het 
groepje waar Finn Ruben Jasper en 
Duuk in zaten hadden gewonnen.En er 
was ook nog een quiz waar ieder voor 
zich moest doen aan daarbij had 
charlotte gewonnen.Toen hadden we 
nog een dansje van een groepje meiden 
die een beetje kinderacht verkleed 
waren.Na dat hadden we 
pauzen.Daarna gingen we verder toen 
begonnen we met een poppenkast 
achtig iets en daarna breakdance.Toen 
hadden we een dansje waar een groepje 
meiden met glowsticks beplakt waren 
en gingen dansen (zat ik bij).En daarna 
moesten we naar buiten.Daar stonden 
paar jongens en die waren de 
pinguindans aan het doen.Op het einde 
hadden hun nog vuurwerk. Daarna was 
het tijd om opruimen en om naar bed te 
gaan. 
De volgende dag was het tijd om naar 
huis te gaan.Toen we wakker werden 
moesten we eerst omkleden en spullen 
inpakken kamer vegen en naar 
beneden.Toen hadden we ontbijt en 
aten sommigen kinderen nog van de 
volgende pannenkoeken.Toen werd het 
tijd om te gaan spullen even in de auto 
inladen en klaar.Of ja dat dachten 
we.Thomas band was lek dus die moest 
geplakt worden.Gelukkig was de vader 
van thomas er nog en hebben we met 
z'n allen gekeken hoe de band werd 
geplakt.Toen was het echt tijd om te 
gaan we waren vertrokken en we fietste 
echt snel.Na 2 uur tefietsen waren we 
er.Het was fijn om mama papa en de 
rest weer te zien. Dit was het eind van 
onze kamp Doei ..   
Juul. 
 

 
 
donderdag avond hadden we bonte 
avond het was heel gezellig en grappig. 
we gingen ongeveer om kwart over 11 
naar boven toen hebben we nog even 

een klein beetje onze koffer ingepakt. 
toen hebben we klaargemaakt om te 
gaan slapen toen zijn we gaan slapen. 
de volgend ochtend werden we om 8 
uur wakker gemaakt en hebben we nog 
even de tijd gekregen om de laatste 
spullen in je koffer te doen en je kamer 
op te ruimen. daarna hebben we om 
kwart voor 9 ontbeten na het ontbijt 
wouden we terug gaan fietsen maar juf 
Angeniet haar fiets die was nog bij de 
fietsenmaker want de band van haar 
fiets was lek. en toen was thomas zijn 
band ook lek maar goed dat de vader 
van thomas er was. die had de fiets al 
snel weer gemaakt dus konden we weer 
snel terug naar huis fietsen we hadden 
over het terug fietsen maar 2 uur en 10 
minuten gefietst  
Dit was ons kamp DOEI  
Sam 
 
IK vond het kei leuk het was ook wel 
spannend maar we gingen opstaan 
opruimen en poetsen toen afscheid 
nemen en fietsen we hebben een keer 
pauze gehad en ik was moe 
aangekomen maar dat hoort erbij ik 
vond de bonte avond het leukste met 
alle optredens 
Finn 
 

 
 
De bonte avond van donderdag was 
heel leuk en heel grappig. We stonden 
om half acht op, we pakte de laatste 
bagage nog in en poetsten het nog 
schoon. 
En toen vertrokken we naar school, de 
juf was bijna aangereden door een auto 
het scheelde maar een haartje. Toen we 
stopte aten we een eierkoek en dronken 
een beetje drinken. Toen we op school 
aankwamen stonden er heel veel 
ouders, opa´s en oma´s te wachten en 
filmen. Toen ik thuiskwam had ik de 
hele tijd gechillt. 
Duuk 
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We stonden best vroeg op en pakten 
alvast onze spullen in. Daarna gingen 
we ontbijten en lunch maken om mee 
te nemen. En weer spullen inpakken en 
buiten in een rij gaan staan. De 
terugweg leek korter dan de heenweg. 
Toen we uiteindelijk aankwamen, 
stond het schoolplein helemaal vol met 
ouders & andere mensjes. Ik was wel 
blij dat ik weer thuis was. Thuis at ik 
de lunch op die ik had meegenomen.  
Luuk 
 

 
 
De bonte avond was super leuk. Het 
opruimen van de kamers was wel een 
werkje maar uiteindelijk is het gelukt. 
Het terug fietsen ging 20 min sneller 
dan op de heenweg. mn ouders stonden 
we opwachtten en ook Jessica stond er. 
Jessica heeft een mooi 
vriendschapsbandje gekocht. Ik moest 
eigenlijk op de fiets terug met mijn 
vader maar ik mocht met mijn moeder 
mee in de auto. mijn vader nam mijn 
fiets mee terug. 
Jelisa  
 

 

We zijn opgestaan en ontbeten daarna 
klaarmaken spullen pakken en buiten 
zetten daarna, gingen we terug fietsen 2 
uurtjes we hadden nog bonteavond 
gedaan was heel leuk en gezellige 
leuke optredens dit was mijn verhaal 
doei.  
Ruben!  
 

 
 
Hoi, het was weer tijd om naar huis te 
gaan. 
Ik werd rond 10 over 8 wakker 
gemaakt en ik moest mijn koffer nog 
een beetje inpakken dus dat ging ik 
doen. Toen ik dat gedaan had ging ik 
mezelf klaarmaken en naar beneden. Ik 
ging toen lekker ontbijten en daarna 
gingen we alweer de fietsen pakken om 
naar huis te gaan. Toen we rond 10 
over 10 aanfietsten ging de fietstocht 
van start het voelde echt maar heel kort 
aan en het ging super goed.We 
kwamen rond half 1 op school en toen 
stonden er allemaal ouders ons op te 
wachten. Iedereen heeft toen zijn 
spullen aan hun ouders gegeven en zijn 
toen op de fiets naar huis gegaan. Ik 
vond het een super leuk kamp en zou 
het zo nog een keer willen doen.  
~ Charlotte   
 

 
 
 

Donderdag (Bonte avond) 
bonte avond was echt superleuk !!! de 
optredens waren erg grappig, maar ik 
had wel heimwee. Verder was het erg 
leuk !!!!!  
Vrijdag (inpakken en terug weg) 
Ik had super veel zin om naar huis te 
gaan omdat ik de liefste moeder van de 
hele wereld miste! maar ik kon haar 
eindelijk weer zien!! ik deed zo snel als 
mogelijk inpakken zodat ik al klaar 
was en naar huis kon, mijn 
kamergenootjes lagen nog even in bed 
terwijl ik meteen uit bed kwam en 
begon in te pakken en om te kleden. 
tijdens het fietsen werd ik vreselijk 
moe en mijn spieren deden pijn, maar 
ik bleef doorzetten totdat ik bij mama 
was! toen we arriveerde stond mijn 
moeder bij school en ik was super blij 
om haar te zien!!! ik blijf nu wel voor 
een tijdje aan haar vast plakken! ik ben 
blij om weer thuis te zijn en bij de 
liefste,schattigste,aardigste,knapste,bes
te,fantastische,mooiste,prachtigste en 
positiefste mama van de wereld bij te 
zijn !!!!!!!!! 
Febe 
 
de bonte avond was leuk met het 
optreden van: Ruben, Finn, Duuk, 
Mees en Jasper en het optreden van de 
pop show en de glowsticks en die van 
mij met de fakkels.  het afscheid nemen 
van de plek was vermoeiend want we 
moesten inpakken en schoonmaken en 
je moest zeker weten dat je alles had de 
reis terug was sneller dan dat ik dacht 
en toen ik was aangekomen was ik moe 
vies vermoeit en blij toen ik mijn 
moeder zag. 
Rutger 
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De bonte avond was heel leuk, maar de 
muppetshow was niet zo leuk. De 
volgende ochtend was heel chaotisch, 
maar na 10 minuten was dat niet meer. 
Toen we klaar waren met ontbijten 
vertrokken we uit hoogeloon. na een 
lange reis (korter als de heenweg) 
waren we er eindelijk. 
Mees 
 

 
 
Vandaag werden we wakker door Juf 
Tamare met een muziekbox. We 
gingen snel ontbijten en om 10:00 
vertrokken we naar kempervennen. We 
hadden verwacht dat de tocht ongeveer 
1 uur zou duren, maar dat werd 1,5. 
Het was erg leuk bij het zwembad en ik 
ging van de wildwaterbaan en de grote 
witte glijbaan. Die witte was best eng 
want op een stuk werd het helemaal 
zwart en kon je niks zien. Rond 13:00 
gingen we friet eten en daarna gingen 
we weer zwemmen. We gingen 
douchen bij center parcs en toen ging 
ik alweer naar huis. Ik vond het erg 
leuk!!! :))  
Aniek 
 
De bonte avond was heel leuk en 
gezellig en er waren erg leuke 
optredens. 
Ook al ging mijn optreden niet perfect 
het was wel grappig om zo op te 
treden. 
Het was best veel werk om alles op te 
ruimen en schoon te maken, maar met 
mijn kamergenote ging het een stuk 
makkelijker. 
De terugreis was erg zwaar, maar we 
hebben snel doorgefietst we kwamen 
iets te laat aan maar er waren nog 
steeds ouders, kinderen en leerkrachten 
die stonden te wachten. 
Olivia 

 
 
De bonte avond was heel leuk en 
gezellig. Iedereen had hele grappige en 
originele acts. Ikzelf vond het heel leuk 
om te dansen met Khoa en Olivia. We 
zijn rond half 12 of zoiets gaan slapen. 
De volgende ochtend moesten we snel 
onze koffers inpakken en ontbijten, 
aangezien we rond half 1 bij de school 
moesten zijn. Op de terugweg was het 
best wel rustig en fietsten we meestal 
redelijk snel. Tijdens het fietsen was er 
wel iemand gevallen, maar die fietste 
gewoon weer verder. Ook juf Maike 
werd bijna aangereden door het 
verkeer, maar iedereen leeft gelukkig 
nog.Toen we er bijna waren herkende 
ik de weg vanwege een plek waar 
iemand coniferen verkoopt. Een aantal 
minuten later kwamen we aan bij de 
school. De klassen waren al uit, maar 
de juffen en meesters en ouders 
stonden er wel allemaal nog. Mijn 
vader stond er ook en die mocht mijn 
bagage meesjouwen. Eind goed, al 
goed. 
Anna Nacinovic 
 
Omhalf 07:30 wert ik wakker en pakte 
ik mijn spullen en ging ik naar beneden 
en om 08:30 .Het ontbijten en na het 
eten ales op ruimen en om 10:00.Op de 
fiets naar huis ik ben tijdens het fietse 
gevalen op mijn knie ront 12:40 
kwamen we aan op school de. Bonte 
avond was heel leuk er was een kwis 
en dansje en nog en dansje mat 
fakels.Ik hat snel mijn koffer in gepakt 
ik was daar omgeveer en kartier 
mebezig.                                                                              
gemaakt de Thomas 
 

 
 
ik vond de bonte avond heel leuk de 
waren 2 groepjes die meisjes na deden. 
een jongen had een quiz gemaakt en 
een groepje meiden die gingen tiktok 
dansjes doen en een andere groep ging 
een grappig dansje doen. en die dag 
gingen we ook nog naar kempervennen 
dat was super leuk en super grappig, 
de volgende dag gingen we vegen 
poetsen en de koffers inpakken om 
naar huis te gaan 
de terugreis heb ik veel geklets met 
finn. 
en toen ik op school aankwam stonden 
mijn moeder en vader mij op te 
wachten.   
Jeavi 
 

 
 
De bonte avond was heel leuk en 
gezellig. 
Me koffer ging vrijdagavond bijna niet 
meer 
dicht. Toen we aankwamen stond 
mama aan 
school en nee niet vroeg naar bed 
gegaan.  
Lynn 
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Het kamp was superleuk!! Maar het 
fietsen was wel zwaar, vooral de route 
terug van Valkenswaard naar 
Hoogeloon. eigenlijk had iedereen het 
wel gezellig gehad met elkaar. gisteren 
avond: de bonte avond. iedereen had 
een optreden allemaal andere groepjes 
sommige deden het zelfs in hun eentje. 
We kregen er ook wat te drinken bij. 
Het was in mijn mening de gezelligste 
avond! rond 23:30 werd de avond 
afgesloten met een groepsfoto. de 
terugweg: rond 8:00 werden we wakker 
gemaakt en gingen we onze spullen 
inpakken en de kamer poetsen. op een 
of andere manier kreeg ik mijn koffer 
niet dicht, het paste er gewoon niet in. 
uiteindelijk is het wel gelukt hoor. Ik 
was ook mijn slipper kwijt oops. we 
aten om 9:00 ontbijt en om 10:10 reden 
we aan. De terugweg was redelijk te 
doen, we fietste vooral achter elkaar 
waardoor we veel sneller waren. na 
bijna een uur waren we op de helft 
weer in Best hielden we een pauze van 
5-10 minuten. Even later in Son en 
breugel herkende we een bloembak dus 
we wisten hoelang we er nog ongeveer 
over deden. 1 uur later op de 
gerwenseweg richting Stiphout Vooruit 
wisten we: ja nu zijn we er ECHT 
bijna! we reden het schoolplein op. 
iedereen was blij om elkaar weer te 
zien. ik pakte mijn koffers en reed naar 
huis.      
Pleun 
 

 

 
We werden wakker om 08:00 uur, ik 
had de avond ervoor al ingepakt. Ik 
poetste m'n tanden en daarna ging ik 
aan tafel. Voordat we mochten eten 
moesten we ons kamer opruimen met 
veger en blik. Ohja, bonte avond was 
best leuk en we gingen een uur later 
naar bed! Maarja, na het ontbijt hadden 
ik en Luuk nog even bij het speeltuintje 
gespeeld. We maakten ons klaar om 
terug naar Stiphout te fietsen, maar 
toen had Thomas een lekke band, 
gelukkig was zijn vader er en hij had 
Thomas' fiets snel gerepareerd. Toen 
vertrokken we uit Hoogeloon, we 
gingen op een goed tempo terug, we 
hadden alleen 1 keer een verkeerde 
bocht genomen. Toen we over een 
viaduct reden werd Juf Maike bijna 
aangereden door een scooter en een 
auto. Daarna gingen we even stoppen 
en wat eierkoeken eten, en toen gingen 
we verder met ons fietstocht, helaas 
was Thomas gevallen  en probeerde Juf 
Angeniet naar hem toe te lopen maar 
toen viel Juf Angeniet ook. Gelukkig 
was het goed afgelopen. Toen we 
terugkwamen op school was het al half 
1 en de kinderen waren al weg maar 
gelukkig waren de juffen en ons ouders 
om ons terug te zwaaien. Toen ik 
thuiskwam was ik best moe maar kamp 
was wel leuk. 
Khoa 
 

 
 
De bonte avond! 
De bonte avond was op 
donderdagavond toen deed de jongens 
een leuk dansje ze gingen verkleed als 
meiden toen deed luc een quiz het was 
wel moeilijk toen hadden we even 
pauze daarna deden vieveke jopke jans 
en maxime ook een leuk dansje daarna 
hadden anna febe olivia en jelisa een 
poppenkast iedereen had een leuk 
optreden ik deed met mijn vriendinnen 
ook een optreden wij hadden een 
dansje gedaan in het donker met 

glowsticks op ons lijf het was super 
gezellig een avond om niet te vergeten! 
 
Vrijdag 1 juli 2022 
We stonden op om 8:00 toen moest je 
je klaarmaken en je koffer inpakken en 
daarna gingen we ontbijten. Toen 
vertrokken we terug naar school en we 
hadden 1 tussenstop we kregen 1 
eierkoek en we dronken 1 pakje 
drinken toen gingen we weer verder. 
We hebben er ongeveer 2 uur op 
gefietst toen we aankwamen stonden er 
heel veel ouders op ons te wachten. 
Tess 
  

 
     
 
Vrijdag 1 juli 2022 
Ik heb heel erg genoten van kamp! 
Ik heb met de bonte avond samen met  
mijn vriendinnen een dansje gedaan 
met glowsticks aan ons lijf geplakt, het 
was heel gezellig en ik vond  
alle optredens leuk en origineel, maar 
de jongens gingen verkleed als 
meisjes, dat was toch echt wel de 
grappigste en leukste! 
De laatste avond was ik best moe en 
heb ik heel lekker geslapen. 
Ik vond het jammer dat we gingen 
maar ik was wel heel blij om mijn 
gezin weer te zien. 
De terugreis was echt stom, niemand 
had meer energie en we moesten heel 
lang terug fietsen. Ik ben blij dat ik 
weer thuis ben! 
Doeiii! 

- Lizzie 

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

Eindredactie:  
Eveline van Hoof en Natasja 
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