
     
 

HEADLINES!!
• OPROEP!!

• BEESTJES BEESTJES BEESTJES
• EEN SCHAT GEWONDEN EN EEN 

SCHAT VERLOREN?!
• MUZIEK OP HET SCHIP

• TEKEN WEDSTRIJD



Oproep!!
In verband met corona willen we graag aan de ouders vragen

hun kinderen allemaal een beker mee te geven. Dan kunnen ze
lekkere ranja krijgen!!

Beestjes beestjes beestjes
Ook dit jaar zijn er weer veel beestjes op het kampterrein.

Vooral de teken zijn weer erg actief. Check uw kind elke avond
goed op teken. Heeft uw kind een teek? Schrijf dit dan even in
uw agenda bij de datum en welke plek deze is gevonden. Word
er een teek gevonden bij een kind op het kamp? Dan krijgen

zij een formulier mee met alle informatie. Voor meer informatie
kunt u ook terecht op www.stopdeteek.nl

http://www.stopdeteek.nl/


Een schat gevonden en een schat
verloren?

Vandaag hebben we kapitein zonderbaard en haar crew
ontmoet .

De Papegaai Henkie herhaalde alles wat er gezegd werd. Dat
was wel handig want zo mist en niemand de belangrijke

informatie! Ook de stuurvrouw Sjeniekwa was erbij. Kapitein
zonderbaar vertelde dat ze al drie schatten hebben gevonden!

Ook vertelde de kapitein dat zij haar vriendje altijd bij zich
heeft in haar magische oceaan fles. In deze fles zitten hele

oceaan gestopt zodat ze altijd weg kunnen varen, vandaar dat
haar schip nu bij de parkeerplaats geparkeerd staat. Haar
vriendje lag te slapen. Hij is een zeemeerman. Misschien

komen we hem van de week nog wel tegen! Blij begonnen we
met hutten bouwen op het kampterrein

Blauwbaard ,de andere Kapitein, was alleen niet zo blij. Hij had
weer de schat niet te pakken kunnen krijgen! Hij en zijn hulpje
Kees gingen op zoek naar de schat maar vonden de oceaan fles

met de zeemeerman erin! Ze hebben hem meegenomen!
Zouden we de fles weer terug kunnen krijgen?



Vandaag!
Vandaag kwamen de kleine piraten op het kampterrein aan! Na

in de ochtend de kapitein en zijn Crew ontmoet te hebben
zijn we begonnen met de hutten bouwen. De hutten zijn

supertof geworden! Na het lunchen op de hut zijn we verder
gegaan met een geweldig spel: De Meerkamp. Lekker
gespeeld met af en toe een zonnetje erbij was het een

heerlijke dag.

Maar wat is dat zijn? Er vandaag 2 jarige op 
het terrein? Jazeker! Niet alleen Henkie 
Papegaai maar ook Finn uit groepje 12 waren
jarig vandaag! We hopen dat zij een fijne 
verjaardag heeft gehad op het kampterrein!
Hieperdepiep hoera!!!!!



Interviews
Groepje 2:

Dit is het groepje
van Isa, Linde,
Stijn, Sanne,
Marius, Roselie,
Norah, Tom, Suus,
Jules, Juul, Rixt en
Sake. En hun
leiding zijn Amber,
Maaike, Jonathan
en Ysis.

Ze hebben het
allemaal naar hun
zin. Niemand is voor het eerst dus ze kennen het kamp al heel 
goed! Juul Suus en Norah zijn er zelfs al voor hun 7e jaar! Het 
favoriete spel was heel duidelijk het Safariespel! Hopelijk gaan 
we dat dit jaar ook weer doen!. Wat wil dit groepje nog kwijt?: 
'Wij zijn de bloed piraten!''

Groepje 8:

Groepje 8 bestaat
uit Ewoud,
Sybren, Geyenne,
Sen, Liezelot,
Lara, Millo, Jesse
en Babs. Hun toffe
leiding zijn Ruth,
Ewoud senior en
Wim. In dit
groepje zijn Millo
Lara en Ewoud
voor het eerst
maar ze hebben het nu al super naar hun zin! Geynne is er al 
voor de 5e keer. Het favoriete spel is unaniem Levend stratego.
En dit groepje wil graag kwijt: ''Wij zijn de coole aangespoelde 
eiland bewoners!!''



Groepje 14:

In dit groepje
zitten Rowan,
Lana, Eefje, Dax,
Linda, Milou,
Robbert, Eden,
Emma en Aaf.
Ook dit groepje
heeft hele goede
leiding: Suus
Lise Maarten en
Mirthe. Er zijn
best veel nieuwe
kinderen in dit
groepje maar dat maakt hun hut niet minder tof! Robbert is er 
al 5 jaar dus hij weet ook al veel van het kamp af. Wat hun 
favoriete spel was wisten ze niet want Levend stratego en 
Safariespel waren allebei zo tof. Wat willen zij nog even 
vertellen?: ''wij zijn het leukste kamp!''



Kamplied!!!
Couplet 1

Voor piraten is het anders: zij gaan graag naar de volle zee

Aan het einde van de vakantie gaan ze naar YMCA!

Op dat terrein in Harfsen is het altijd dolle boel

spelen, zingen, dansen geeft meteen een goed gevoel

Refrein:

YMCA, doe maar lekker mee

Laten we zingen, laten we springen

YMCA, doe maar lekker mee

Het is zo fijn om hier te zijn (op het kampterrein!!)

Couplet 2

De piraten komen binnen met een vers gevonden buit

dat wordt dansen, dat word zingen, berg het op in de kajuit

maar pas op voor Blauwbaard, die heeft valst het hoogste woord

Het liefste gooien wij hem zelfs vandaag nog overboord



Tekenwedstrijd!!

De tekenwedstrijd!!

Doe je ook mee met onze tekenwedstrijd? Wat moet je doen? Kleur
deze kleurplaatst zo mooi mogelijk en lever hem vóór woensdag middag

16.00 uur in bij Coriene, de Pers mevrouw. Vergeet niet je naam en
groepje in te vullen! Dan weten we precies wie er een prijs wint!. 

Naam:_____________________

Groepje:_________  Leeftijd:______
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