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Vandaag!!

Ja vandaag had Kapitein zonder baard afleiding
nodig Ze was nog steeds heel erg verdrietig over
dat de zeemeerman gestolen was door Kapitein
Blauwbaard. Daarom gingen we vandaag het

Safari spel doen. 20 tuintjes waren verspreid over
het hele kampterrein. Met heel veel spelletjes voor

de kinderen om te spelen. Met
de spelletjes konden ze

goudstukken verdienen om
speciale poppetjes in
een tuin te kunnen
zetten. De hele dag

lekker spelletjes doen en
lekker met water gooien

natuurlijk.

En ook vandaag is er
weer een bijzondere gelegendheid!!
Want ROSA uit groepje ..... is

vandaag jarig!!
We

wensen rosa
nog een fijne



verjaardag!

3 schatten voor 1 schat?
Kapitein zonder baard en bestuur vrouw waren in

de tent toen Henkie helemaal overstuur
binnenkwam. Hij brabbelt iets over een burcht en
de zeemeerman. Het duurde even voordat we
wisten wat hij bedoelde maar hij wou natuurlijk
vertellen dat Blauwbaard de zeemeerman

opgesloten had en in een aquarium hield bij zijn
Burcht! We slopen met alle kinderen naar de

Burcht en inderdaad daar zat Hunk de
zeemeerman. Blauwbaard zei tegen Kapitein

zonder baard dat hij alle
schatten en het schip wou
hebben en dan zou hij de
zeemeerman vrij laten.

De
zeemeerman

Riep dat hij het niet waard was! Maar
Kapitein zonder baard weigert te
vertrekken zonder haar liefde.

Verslagen gingen ze terug naar de
tent om een plan te bedenken. Maar
het lukte Kapitein zonder baard niet
iets te bedenken. Ze was veel te
verdrietig. Maar gelukkig was de stuurvrouw

Sjeniekwa er nog. Zei bedacht een sluw plannetje
om een zeemeerman weer terug te roven. Maar

daarover morgen meer.....



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

Couplet 3
HEnkie die weet alles van blauwbaards snode plan
Ze sluipen naar de burgt en daar zit de zeemeerman
Geef ons al je schatten dan laten we hem vrij we

gaaan een plan bedenken dat is wat de stuurvrouw zei



Interviews!!:
Groepje 17 foto:

Groepje 9:
Dit groepje bestaat uit: Kato,
Lieke, Fleur, Tjaka, Nienke, Jake,
Cas, Loek, Zilver, Dewie en jildou.
Ze hebben ook toffe leiding.
Namelijk: Thijmen, Bregje en
Wisely. Er zijn veel nieuwe
kinderen in dit groepje. Maar
gelukkig zijn daar ook Dewie en Lieke! Zij zijn hier al
5 jaar. Het favorite spel van dit groepje is safariespel.
En wat wil dit groepje nog vertellen?: ‘’Blub de vis is
GEVAARLIJK!!’’

Groepje 15:
De kinderen in dit groepje zijn: Sil,
Micha, Saar, Ivan, Hidde, Johan,
Joey, Tom, Seppe, Diderik, Syp en
Jente. De leiding van dit groepje
zijn Emma, Annelijn en Obbe. Ze
kunnen niet kiezen tussen
levendstratego of het safarie spel. Wat wil dit groepje
nog even zeggen?: ‘’De Zeerotten zijn de beste!!’’



Groepje 18:
Ook dit groepje heeft toffe
kinderen. Namelijk: Vera,
Ashley, Laura, Lis, Lieve, Stef,
Zora, Marite, Fianne, Romilinn
en Stan. Hun leiding zijn
Siewerd, Fieke, Emma en Nicole. Ook in dit groepje
zijn veel nieuwe kinderen. Hun favorite spel is ook het
safarie spel. En dit groepje roept: ‘’het Kraaiennest is
het aller gaafste groepje!!’’

Groepje 16:
Het laatste groepje van
vandaag zijn: Boris, Mads,
Julia, Roos, Joelle, Luuk,
Evi, Daniël, Emilia, Lauren,
Jort en Caro. En natuurlijk
heeft ook dit groepje een
toffe leiding. Namelijk:
Marijn, Lize en Anne. Er zijn 4 kinderen voor het eerst
dit jaar. Maar ze kunnen alles vragen aan Luuk want
hij is er al 3 jaar bij. Het lievelings spel van deze
groep is het safarie spel. En zij zijn DE ZWARTBAARD
BENDE EN ZE ZIJN GEWELDIG!!

Groepje 7:
Dit groepje bestaat uit:
Ruben, Joppe, Joni,
Sophie, Isa, Ise, Iris,
Abel en Sander. Hun
leiding zijn Mika, Joris
en Wietse. Isa, Sophie
en Ruben zijn voor het
eerst dit jaar. En Ise en Iris komen hier al 6 jaar!
Levend stratego is hun favorite spel. En hun hut heet:
‘’De PAPAGAAI van hiernaast!!’’



Kopkrakers!!:




