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We zijn in Lunteren!
Vandaag kwamen we aan bij de Poelakker. Toen we aankwamen moest je
kijken of je bij kamp wit of bij kamp
blauw zat. Als je in blauw zat moest
je in de ene slaapzaal en als je wit
bent in de andere slaapzaal.
Arnoud had zijn mobieltje nodig voor
zijn toespraak, maar zijn mobieltje
viel uit. Daarna gingen de ouders
weg en gingen we een aantal kennismakingsspellen doen waaronder
contact, kranten -meppertje en

konijntje-konijntje. Je leerde elkaar
daardoor goed kennen. Daarna gingen we lunchen.
Daarna gingen we uit een boekje iets
maken. Dat ging over het eiland Ord.
Op het eiland Ord staat een vulkaan.
De vulkaan wil dat iedereen heel netjes is want anders barst hij uit. De
bewoners moeten ook al hun spullen
sorteren van klein naar groot, en dat
moesten wij dus doen, sorteren!
Daarna gingen
we eten en na
het eten gingen
we een speurtocht doen. De
speurtocht klopte niet helemaal.
Maar het was
wel leuk. Toen
gingen we naar
bed. Er werd
voorgelezen
door Ron, uit de
telduivel.

De bouwwerken
van Cas & Pieter
Bij de techniektafel kun
je elke dag de bouwwerken van Cas &
Pieter bewonderen. Eén
van hun populairste
werken is ‘De Sterren’.
Kom een keer kijken!
 Antonie & Sander

 Lotte, Madelon, Yvonne
en Iris.

ADVERTENTIES
(en mededelingen)

Hoe kan dat nou?
Leider Marijke ging op
het laatste moment dat
ze de kans kreeg om op
het kamp te leiden nog
hiernaartoe. Ze heeft
maar een paar mensen
erover verteld, en toch

weet Julian het terwijl
ze het niet tegen hem
gezegd heeft.
Reageer als je meer
weet!
 Antoon & Sander

Batjes voor
pingpong netjes
vragen en opruimen!

Hey jongens!
Als je dit leest, moet je
eens even bedenken of
jij ook nog leuke nieuwtjes, moppen, raadsels
of wat dan ook hebt
gehoord.Reacties: bij
onze journalisten.

maandag 2 augustus

Workshop kamp wit:
figuren maken
Maandag werd een workshop regelmatige
figuren maken gegeven. Deze bijzondere
workshop ging over het maken van regelmatige figuren met touwen en stokjes.

De workshop werd gegeven door André Henriques, een docent van de Universiteit Utrecht, die
de workshop een leuk tintje gaf, met veel humor.
Maar gelukkig was er ook nog tijd voor het serieuze werk en ik kan u vertellen er zijn prachtigen
figuren uit gekomen, zoals het vierkant logo, 6
hoeken, driehoeken en nog veel meer.
 Antoon

dinsdag 3 augustus

Sudoku’s, ook een hele moeilijke
Op dinsdag begonnen we ‘s
ochtends met een boekje over
sudoku’s. Toen leerden we over
hoe we sudoku’s moesten invullen. Daarna hadden we de lunch.
Toen kregen we vrije tijd. Toen
gingen we tafeltennissen en met
polydron spelen.

Dat waren: 3 sudoku’s, 2 van
9 bij 9 en 1 van 16 bij 16. Het
andere was het tekenen van een
sorteermachine met uitleg hoe
hij werkte.
‘s Avonds aten we boontjes,
aardappels en hamburgers. Toen
gingen we nog spelletjes en een
bosspel doen en toen moesten
we naar bed.

Toen kregen we de middagproblemen (de korte probleempjes)
en daarna werd uitgelegd wat de
weekproblemen waren.

 Arend-Jan en Quirijn!!!

Octopuzzel
Noud is een half uur bezig geweest met een puzzel van een
octopus. Het is een hele moeilijke puzzel van 43 stukjes die
allemaal vijfhoekig zijn.
 Antonie & Sander
Noud en zijn puzzel.

Noud is aan het nadenken...

woensdag 4 augustus

Een koude dag in het warme zwembad
In de ochtend hadden we het over onmogelijke
figuren. Een onmogelijke figuur is een figuur die
in het echt niet kan maar het was zo getekend op
het papier dat het daar op kon.
We gingen ook overdekt zwemmen (maar dan met
wolken). Eerst moesten we een wandeling maken
door het bos. Na een tijdje lopen kwamen we bij
het Bosbad. Toen we er waren begon het hard
te regenen. Toen het niet meer zo hard regende
gingen we naar binnen. Maar dan begon het
weer hard te regenen. Maar uiteindelijk gingen
we zwemmen en onze lunch eten. Na nog even
zwemmen gingen we weg.

‘s Avonds hadden we casino avond. We speelden
Roulette, Sic-bo, Poker en Blackjack. Eerst leerden
we hoe we de spellen moesten spelen en daarna
begon het. Het was een leuke dag. Na een drukke
dag gingen we slapen.
 Alex

Casino avond
Woensdagavond was er een casinoavond. Aan
het begin van de avond kregen we een workshop
waarbij alle spelletjes werden uitgelegd. De spelletjes
waren: poker,
blackjack, roulette
en dobbelen.
om 9 uur begon
de casino avond.
Je kreeg 50 casinomuntjes voor
het begin. Er
werden een heleboel spelletjes
gespeeld en aan
het eind was er
een groepje met
285 muntjes.
Voor 1 muntje kon
je een snoepje halen en voor 2 een

snoepje met limonade. Ook kreeg iedereen een
suikerspin die je kon halen voor 10 muntjes.
Je kon aan extra muntjes komen door glazen,
stokjes of koekpapiertjes te verzamelen. En als
je 50 muntjes wilt, dan moest je een beurt extra
corvee doen. (casinocorvee) Het was een hele
leuke avond, en als we later naar het casino gaan,
dan winnen we allemaal.
 Marijn en Johanneke

donderdag 5 augustus

De jeugdjournaalbus op bezoek!
Woensdagavond had Arnoud
bekendgemaakt dat Inge een
e-mail had gestuurd naar Jeugdjournaal en dat ze donderdag
met de jeugdjournaalbus langs
zouden komen. Dat vond het
hele kamp heel leuk.
Donderdagochtend kwamen ze
om half elf langs. Taco en de cameraman zaten soms heel dicht
op je te filmen. Maar eerlijk gezegd was dat wel heel leuk.

Yvonne en Johanneke mochten
samen met een andere jongen
het weer doen, daar ben ik best
wel jaloers op.
De rest van de tijd zitten ze de
hele tijd in de Bus. Waarschijnlijk om de filmpjes te knippen en
te plakken.
Ik hoop echt dat het een leuke
uitzending wordt!!!
 Odilia
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vrijdag 6 augustus

Nog een allerlaatste foto

