Kreezie Krant
Kamplied
(Melodie 10.000 luchtballonnen – 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
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.

Dag ouders/verzorgsters,
We gaan van start met de 30ste editie van het Zomerfestival! Het
weer is prachtig, het terrein is mooi versierd en de sfeer is
fantastisch.
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
Weerbericht Harfsen
ma 14 aug

24°C Neerslag: 0 mm

OZO 3 Bft

di 15 aug

26°C Neerslag: 8 mm

WNW 3 Bft

wo 16 aug

23°C Neerslag: 0 mm

WNW 3 Bft

do 17 aug

22°C Neerslag: 4 mm

ZZW 3 Bft

Zoals jullie zien, zou het kunnen dat er hier en daar nog wat druppels
gaan vallen deze week. Houden jullie hier rekening mee met de
kleding van de kinderen? Eventueel een extra setje kleding in een tas
of laarzen?
Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in (en ook een beetje regen
houdt ons natuurlijk niet tegen!). Mochten er vragen zijn, stel ze
gerust aan iemand van de (hoofd)leiding.
Fijne week allemaal!

Even voorstellen

Dit zijn Yolo (de Kermisdirecteur) en zijn dochter Dolly. Zij zijn de baas van de
kermis. Dit jaar vieren we feest, maar de attracties doen het niet allemaal... De
draaimolen draait door; HELP! De klusjesman komt helpen, maar of de
directeur daar vertrouwen in heeft?

Jan de klusjesman die alle klussen klaren kan. Is er een probleem op de kermis,
Jan komt helpen! Hij heeft erg veel vertrouwen in zijn eigen kunnen.
Esmiroelda is de waarzegster van de
Kreezie kermis. Alleen is haar bol stuk.
Ze wil hem door de monteur laten
maken, maar dat mag niet van de
directeur, omdat hij bang is dat de
waarzegster de boel vervloekt.

We beginnen de maandag met 2 jarigen! Rixt en
Gwynne van harte gefeliciteerd!

De spellen van vandaag
Snoephut bouwen
Traditiegetrouw wordt er natuurlijk begonnen met een mooi onderkomen
knutselen voor deze week. Een hut waar in geluncht wordt en de tas
opgeruimd wordt.
Groep 16: De botsende botsauto’s! Groep 3: Team Fluffy Unicorn

De hut van groepje 15

Het Kermisattractiesspel Vanmiddag werd er een meerkamp gespeeld, met 8
spelen in Kermisthema. Er werd onder andere touwgetrokken, tweelinggevoetbald, blik gegooid en geschoten.

Moppen, wist je datjes en andere gein

Vlekken
De moeder van Jantje zet een bord soep voor hem op tafel en roept Jantje dat
hij moet eten. Ze zegt: “Ik heb het tafelkleed net gewassen, dus maak het niet
vies!
Als je knoeit houd ik per vlek twee euro op je zakgeld in.” Vervolgens gaat ze de
keuken weer in.
Als ze terugkomt, ziet ze jantje met zijn lepel soep uitsmeren over het laken. Ze
is woedend en schreeuwt naar Jantje: “Wat ben je aan het doen!?”
Jantje zegt: “Ik maak van drie vlekken één vlek, dan ben ik minder zakgeld
kwijt.”
Onderbroeken
Er liggen twee onderbroeken in de wasmand. Zegt de ene tegen de ander: 'Ga
je mee naar het strand?' Zegt de ander: 'Nee sorry, ik ben
al bruin genoeg!'
Pietje is te laat
Meester tegen Pietje: 'Je bent veel te laat op school! Hoe
komt dat?' Pietje antwoord: 'Maar gisteren zei u nog dat
het nooit te laat is om te leren!'

Wist je dat…..
• De kampkrant dit jaar alweer voor de 8ste keer wordt gemaakt door
Ellen en Berdien
• Je elke dag een mop/raadsel/tekening/strip/gek verhaal over de leiding
of je groepje kunt geven, wie weet komt jouw verhaal in de kampkrant
• Indira en Mirthe de eerste waren die dit jaar een verhaal hebben
ingeleverd voor in de krant?
• Onno de baas is van het Zomerfestival?
• Klusjesman Jan zeker niet zo handig is? Vanochtend is hij namelijk zijn
handdoek vergeten toen hij ging douchen. Hij heeft zich toen als een
eend droog gewapperd. Wat een oen!
• Onze kermisdirecteur Yolo zelf ook niet zo slim is? Hij dacht even dat hij
de directeur van een circus was in plaats van de kermis. Tsja….

• De aanmelding voor het kamp dit jaar zo hard ging dat we binnen 6
weken al vol zaten?
• Je je dus volgend jaar echt op tijd moet aanmelden? Houdt de site en
onze facebookpagina in de gaten (www.ymca-zutphen.nl en
www.facebook.com/ymcazutphenwarnsveld)
Verhaal van hut 9 door Mirthe en Indira
De familie is terug!
Alleen jammer genoeg zijn we een paar familieleden kwijt…..Maar er zijn weer
een paar nieuwe kindjes bij. Onze puur natuur papa Tim (die rare blonde)
maakt ons niets meer uit! Stiekem wel…maar dat is geheim! Onno ik ook
verleden tijd. We hebben nu een nieuwe papa en dat is Obbe!
Gaan mama Hanna en papa Obbe trouwen? Dat lees je morgen (of overmorgen
of over overmorgen) in de Kreezie Krant.
Nog even een oproep van deze dames aan puur natuur papa Tim: ‘Kom op
bezoek!’
Puzzeltijd

Kun jij deze kleurplaat heel mooi inkleuren? Als je hem af hebt, mag je hem
inleveren bij de kampkranttent. Donderdagmiddag krijgt de maker van de
mooiste kleurplaat iets leuks!
Naam:
Groepje:

