Kreezie Krant
Kamplied
(Melodie 10.000luchtballonnen – K3)
Refrein
Hier op het kampterrein
Op zomerfestival
Vieren wij met elkaar
30 jaar kamp!
Dit jaar een kreezie Kermis
Met feestje op het eind
Spelen de spellen samen
Anders wordt het toch een ramp!

Couplet 1

Couplet 2

Wat is er nu gebeurd?
Alles kapot
De draaimolen draait ook geen
Rondjes meer
Waar is onze monteur
HUP aan de slag!
Maar niet de glazenbol,
Blijf daar af!
Zij is slim, de monteur
Trapt er altijd in.

Pas op voor deze vloek,
Die de waarzegster gaf
Alle attracties tot
Leven bracht
Zoek ze allemaal op
En breng ze weer terug
Want zonder hen gaat
Het feest niet door
Maak een plan, die vloek
Moet voor altijd weg!

Dag ouders/verzorgsters,
Wel willen wij jullie natuurlijk, zoals elk jaar, even attenderen op de
kleine beestjes die ook op het terrein aanwezig zijn. Naast muggen en
wespen, zullen er ook vast weer een boel teken in het bos zijn.
Controleer uw kind(eren) dus goed bij thuiskomst.
Voor meer informatie, en de juiste manier van een teek verwijderen,
kijk even op: www.stopdeteek.nl

Donderdagmiddag zijn alle ouders/verzorgers weer welkom om
samen met ons het Zomerfestival af te sluiten. Vanaf 14.00uur staat
de koffie klaar en kunnen jullie meedoen met de spelletjes die er
dan gespeeld worden. Ook de ontknoping van het verhaal is dan
natuurlijk! Het is altijd een feest als er voor ouders/verzorgers
aanwezig zijn, dus komt allen gezellig langs!

De dag van vandaag
Vanmorgen waren opeens alle attracties tot leven! De teddybeer liep in de tent
(wel af en toe wat slaperig, want zoveel wakker zijn is hij natuurlijk niet
gewend). Er kwamen levende schietschijven voorbij… Jan de klusjesman was de
hele nacht bezig geweest om de kermis te maken, maar hij had natuurlijk ook
de bol van Esmiroelda gemaakt, waardoor zij een
spreuk heeft bedacht om de kermis te saboteren!
Zij wil natuurlijk geen feest donderdag…

De jacht op de levende attracties
Om de attracties allemaal te vangen, was een geniaal spel
bedacht. Met een scorekaart konden de kinderen op het
hele terrein 15 weggelopen attracties zoeken en tikken. Als
ze die getikt hadden, werd het afgestreept op hun kaart.
Maar pas op voor de tikkers!

Levend stratego
Vanmiddag was het tijd voor levend stratego! Kun jij de vlag vinden van de
andere partijen? Onderweg kan je getikt worden en moet je goed kijken naar
de rang van jouw kaartje. Dit jaar waren er 4 kleuren, en 4 bijpassende kleuren
neuzen J

Moppen, wist je datjes en andere gein
Wist je dat…..
• We de moppen en wist je datjes van de dinsdag helaas zijn kwijt geraakt?
• Je dus heel veel geluk hebt als je de papieren krant nog hebt want daar
staan ze wel in!
Kun jij alle woorden vinden?

Grazende koe
Tekenleraar vraagt aan Joep: 'Wat heb je getekend?' Joep antwoord: 'Deze
tekening stelt een grazende koe voor meneer.' Tekenleraar: 'Waar is het gras
dan?' 'Dat heeft de koe opgegeten meneer' 'En waar is de koe dan?' 'Denkt u
nou echt dat een koe in een wei blijft staan waar helemaal geen gras meer is?'

Vind jij de juiste weg?

