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BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE OUDER(S)

TEKEN
Net als voorgaande jaren zijn er dit jaar ook weer teken op het kampterrein.
Wees er alstublieft alert op dat uw kinderen, of uzelf een teek op uw lichaam
kan hebben. Ze houden vooral van warme plekjes, zoals knieholtes, achter de
oren, liezen e.d. maar kunnen natuurlijk op alle andere plekken zitten.
Controleer uw kind, en uzelf, daarom goed wanneer u weer thuis bent.

Wilt u meer informatie over teken, kijk dan op:
https://www.tekenradar.nl/ziekte-van-lyme

LEKKER WEER EN DROGE KLEREN
Het wordt deze week mooi weer. Het kan dan ook zo maar zijn dat de
waterspellen deze week niet zullen ontbreken ;). Wij willen u vragen om uw
kind(eren) een setje droge kleren mee te geven. Zo krijgt u de kinderen weer
“schoon” en droog mee naar huis.
DONDERDAG SPORTEN TEGEN/MET DE OUDERS/VERZORGERS
Op donderdag sluiten wij deze editie van het Zomerfestival traditioneel af met
het sporten tegen de ouders. Vanaf 13.45uur staat er koffie voor de
ouders/verzorgers klaar, waarna we gaan starten met het sportieve
programma.
KAMPKRANT EN FOTO’SOok dit jaar proberen wij zo snel mogelijk de foto’s en
de kampkrant op onze website te plaatsen. Neem dus gerust een kijkje op
www.ymca-zutphen.nl Daar vind je ook informatie over andere activiteiten en
kun je lid worden van onze vereniging om zo op de hoogte te blijven van al het
nieuws en activiteiten.

Het verhaal van vandaag
Oh nee! Wat is er gebeurd?!?!
De fanatieke trainer heeft de medailles gestolen! De
atleten zijn hopeloos uit het veld geslagen door de
verdwenen medailles. Terwijl iedereen weet dat de
trainer de dader is verdenken zij de afgewezen atleet.
Zij zal ze wel meegenomen hebben omdat ze niet mee
mocht doen
met de
wedstrijd.
Dit kan natuurlijk alleen maar opgelost worden met
behulp van een eerlijke en onpartijdige jury. Hoe zal
dit aflopen…..? Kunnen de spelen nu nog wel
doorgaan?

Wat hebben we vandaag gedaan?
Groepje 1 t/m 8 heeft vanmorgen het
1,2,3,4,5 spel gespeeld. Een gek spel, je
kunt namelijk winnen door bij 5 spelletjes
een keer eerste, een keer tweede, een keer
derde, vierde en vijfde moet worden.

Water doorgeven over je hoofd,
skippyballen,spijkerpoepen…er werd zeer
fanatiek en creatief gespeeld. En als er dan
ook nog een leidingteam meedoet..tja die
moet je natuurlijk verslaan.

Groepje 9 t/m 16 is de dag begonnen met
Levend Kwartet. Het doel? Vanuit vier
verschillende vakken in het bos materialen
zien te veroveren om je eigen kwartet mee te
vormen. De groepjes onder leiding van Wesley
hadden wel een hele goede tactiek bedacht
om te zorgen dat er niemand in hun vak kon
komen. De enige oplossing? Allemaal tegelijk
aanvallen
!!

Even lachen….hahhahaha hier komen de moppen
'Ik heb zojuist een paard gekocht,' zegt de dame tegen
de verkoopster van de sportzaak. 'Nu wil ik graag een
broek erbij.' 'Natuurlijk mevrouw, dat kan ,'
maar.......welke maat heeft uw paard ?
Sam en Moos checken of alles het doet van de auto. Zegt Sam: "Doen de koplampen het?"
Zegt Moos: "Ja" Sam: "De remlichten?" Moos: "Ja" Sam: "En de richtingsaanwijzer?" Moos:"
Ja... nee... ja... nee... ja......"
2 schapen komen elkaar tegen, zegt de 1e: "behhhh" zegt de 2e:
"boehoeeeeeeee" kijkt de eerste de tweede aan en zegt: "zo, ben je een
vreemde taal aan het studeren"?
Er staan twee koeien in de wei. Zegt de ene: "Waarom sta je zo te
springen?" Antwoordt de andere: "Ik klop alvast mijn slagroom
want ik ben morgen jarig."
Kwik, Kwek en Kwak gaan naar de bibliotheek. Ze lopen naar
de balie en roepen luidkeels: "Drie friet met mayo, alsjeblieft!"
Dan zegt de bibliothecaris: "Beste jongens, dit is een
bibliotheek." "Oh, neemt u ons niet kwalijk," fluisteren de
neefjes zachtjes, "drie friet met mayo, alsjeblieft."
Mickey en Goofy zitten naast elkaar te vissen. Na een tijdje
zegt Goofy tegen Mickey "Mag ik jouw dobber lenen? Die van
mij is stuk, want hij gaat steeds onder water!"

Verhalen bij de lunch
Groepje 4 “niet het naamloos groepje” is?
Het zijn de Duitsers. Groepje 4 vindt alle
leiding het leukste, en ze hebben gewonnen
met skippyballen.

Groepje 3 zijn de panda’s, uit China natuurlijk.
Amber vindt hutten bouwen het leukst en het
mooiste spel was snoepjes happen.

Groepje 10 komt uit Japan. Elin zegt dat ze
het leukste groepje zijn. En de leukste
leiding hebben en het gezelligste groepje
en dat ze ook nog het beste zijn in
spelletjes. Groepje 10 heeft gewonnen
met levend kwartet.

En dan nu het vervolg van de soap van
Tim en Eeke. Het drama is nu compleet.
Eke is weer vreemd gegaan met Kay.
Daarom moet Tim het uitmaken met Eeke
zodat Tim weer met mama Hanna
verkering krijgt. Als Tim het uitmaakt, dan
krijgt hij heel veel knuffels van de 12-ling.
En wist je dat Eeke veel liever bij Kay wil
blijven dan bij Tim????

Wist je dat Mark Mieras niet meer met zijn naam in de kampkrant komt, omdat hij al in de
Stentor staat? En dat dat ook voor Jasper en Onno geldt?

Puzzelpagina
Rebus, kun jij hem oplossen?

K=W

-D

B = PR D = T

-O

D=T

12345 +
K=L

+
-P
Doolhof, weet jij de juiste weg?

-D

B=L

+D

