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Kampgazet
Hoi allemaal,
Welkom op de eerste uitgave van onze kampgazet, de gazet die door JOU gemaakt wordt. U kan
voor het maken van artikeltjes terecht in onze pershoek. Voor meer inlichtingen verwijs ik u naar
onze redacteur Kris DJ.
In deze gazet is plaats voor zoekertjes, wist-je-datjes, verhaaltjes, enz... Zelfs een klein
stripverhaaltje of een toffe tekening. Op onze moderne redactie kan elke tekening ingescand
worden. Zelfs foto’s zijn mogelijk! Dus ..... Laat ons er samen elke morgen iets tof van maken!
KDJ—Hoofdredacteur

Mi-Groot

MI

NAMIDDAG :
na onze lekkere bokes zen we
der direct ingevlogen me zen
allen.We zen begonne me het
leuke spel tienbal genaamd,
daarna hemme we doeke
geschilderd me oens schoon
voetekes en pollekes.En dan
nog een spelleke tienbal in
watervorm.Na het overlekkere
koekske hemme een poging
gedaan tot kleikneje.

Nog een paar minuten over
voor de avondactiviteit begint
dus nog efkes tijd voor een
artikeltje. Ik moet zeggen, ik
vind het een geweldig
initiatief, die artikeltjes.
Het is alweer fantastiscfh
geweest, direkt en de
kampsfeer gekomen, het
nieuwe heem is even wennen,
maar da komt wel goe...
Mijn tijd is op. (dit is een
leugen, maar kom...)
Tot morgen!
Sofie
xxx

WIST JE DAT :
...wij een foto van de Gijs zen
gat hebben getrokken (ni
naakt zene)
...wij kei vuil waren na onze
verfspellekes en da de
badkamer super smerig was.

SI
Wij zijn tof!!!!!!!!
We doen "fontastice"
spelletjes en hebben toffe
leiding!!We zijn echt tof tof
tof tof en nog eens tof
Zo nu stoppen we voor
vandaag morgen schrijven we
nog wel iets!!!!!!!
daaaaaaag Goele en Chris

FA
Er vielen veel doden bij de
Fa's. (ze vielen er als vliegen).
We hebben super veel
gelachen en Nederlands
gesproken. Wij hebben veel
spelletjes en opdrachten met
kranten gespeeld.
Ook hebben we elkaars
schoenen uitgetrokken en nog
vele,leuke andere dingen...
Carly,Jepke,Emma,Sofie.

DE SUPERTOFFE MI'S

Soep kipfilet, sla,
tomaat, kroketten,
yoghurt, aardbeien,...
1/7/2001 door de fa's

Zoekertje

1 Leiding overdonderd door KAk(A)/peperkoek met water
2 Leiding kei tof! Maar vlug op de teentjes getrapt.
3 Eten kan niet beter! Landschap is fantastisch.
Wie info wil over dit berichtje kan terecht bij:
Julie De Weerdt, Sophie Verdickt, Anna Bleyen, Leen D'Hoore
TOT NOOIT!

Wonderdokter gezocht die JULIE De Weerdt haar lach terug
gewoon kan maken. Ter informatie: haar lach klinkt nu
gemeen, hij moet mooi klinken.
Deze wonderdokter(es) kan zich op maandag 2 juli aanmelden
bij het middagmaal aan de tafel van de fa's.
Wonderdokter krijgt beloning als hij/zij in zijn/haar opdracht
slaagt.
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Si

Liefste schat,
ik wou dat ik je bij mij had.
ik mis je elke dag ,
met je mooie lach.
als ik je zie staan,
gaat mijn hartje sneller slaan.
je ogen zijn zo blauw
t' is daarom dat ik ook van je
hou.
je bent mijn hartendief
ik heb je toch zo lief.
zeg je ja of zeg je nee ?
in mijn boot is plaats voor twee.
ik neem je mee,
richting liefdeszee.
in mijn dromen,
zie ik je komen.
achter alle bomen
zie ik je schim vertonen
en dan zal ik je mijn liefde
tonen.
de vlinders in mijn buik die
staan niet stil.
jij bent het die ik wil
je blonde haren wapperen in de
wind.
je krijgt van mij een
liefdeskind.
ik hoop dat ze zo blond is als
jou.
oh mensenlief, ik hou van jou.
Gemaakt door de fa's vandaag
tijdens 1arm tegen 4
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Vandaag hadden we een gips
rond ons hand of been,lastig
is dat !!!!!!! En dan moesten
we nog vannale
opdrachten doen, deze
opdrachten moesten we doen
en uitvoeren: schoenen van
maat 38 tot 45 gaan vragen
en dan natuurlijk terug
brengen en ook nog fruit
vragen en 5 verzsschilende
zakken en vragen of mensen
staartje in ons haar wouden
leggen en vragen of ze een
liedje van het koor wouden
zingen(wij moesten de
liedjes aanleren).zo nu stop
ik ermee.
daaaaaaaaaaaaaaaaaag!!!!!!!!
!!!!!!!!
Goele

Vandaag hadden we een gips
rond ons hand of ons been,
lastig is dat zeg!!! En dan
nog met die gips opdachten
doen!! Zoals schoenmaat 38
tot 45 zoeken, fruit vragen, 5
verschillende zakken zoeken.
Nu hou ik op tot morgen.
Goele

We hebben gisteren een
keitof avond spel gedaan. We
moesten ons verkleden en we
moesten ergens
binnengeraken en als we
binnenwaren kregen we een
woord. Met al die woorden
moesten we een zin maken.
En vandaag moet iedereen in
de gips en we moeten er van
alle activiteten met doen.
Sofie en Cleo

Hallo iedereen,
Mijn arm is in het gips, dat is
kei leuk!
We gaan er activiteiten mee
doen! Kei leuk !

Veel groeten
Julia en Nina

Hoi kampgazet,
Vandaag hebben er veel een
arm gebroken en 2 van de
sikes een been en daarmee
gaan we nog veel activiteiten
doen.
Lynn

Gips, gips en nog eens gips.
We hebben vandaag met gips
gewerkt, lastig is dat zeg!!
Voor de rest gaat alles goed
met de sikes, we hebben de
tofste leiding van het kamp!!!
Goele

Hallo iedereen,
Vandaag was iedereen vrij
vroeg wakker. Na het ontbijt
hebben we de afwas gedaan
en daarna was het platte rust.
Daarnij hebben wij, de sikes,
allemaal iets gebroken. Twee
hadden een voet gebroken, en
de rest een arm. Walter, Nele
en Suzanne hebben ons
allemaal een gips aangedaan.
Het geeft een raar gevoel en
het jeukt, en je kunt niet
krabben! Alle geluk moeten
we er niet mee slapen.
Groetjes van
Emilie (Loos) van de Si!s

Hallo iedereen,
Moet in de gips van Nele en
Suzanne, niet dat wij dat erg
vinden zenne. Maar ik ben in
ieder geval al in de gips. We
moeten er ook mee eten en
spelen.Daaag
Nina + Julie

Deze dag begonnen we met
de armen en de benen in het
gips. De dag begon dus al
goed, tot we gingen
wandelen, toen viel alles
tegen.
We moesten van alle
opdrachten doen: aan deuren
bellen, schoenen vragen en
natuurlijk mensen leren

zingen. Daarna kwamen we
terug en werd alles weer
normaal.
Alexandra Vinken en Cleo Van
Steenvoort.

Vandaag was het heel leuk.
We kregen gips rond onze
arm en moesten al onze
opdrachten die we kregen
goed doen anders moesten
we met gips blijven zitten.
Ook hebben wij de eerste
prijs gewonnen met de
mooiste kamer maar wij
slapen op 2 kamers en dus
konden we niet kiezen welke
kamer de beer kreeg daarom
hebben we hem tussen onze
kamer gezet.
An

Do
De super do's
Dat zijn wij
Met de tofste leidsters:
Annemie en Katrien halen
we tofste dingen uit.
Omdat wij (wij zelf en de
leidsters) super luxe zijn,
krijgen we superluxe eten
van de superluxe koks.
Anaïs en Sofie

Chocolade, Soep, Kabeljouw,
Mouseline, Spinaziepuree, Peer,
Platte kaas met fruit...

Fa
De opening

Vandaag was het een toffe
dag. We hebben als een
gehandicapte gespeeld. Zo
moesten we bepaalde
opdrachten uitvoeren. Er
waren een aantal moelijke
opdrachten. We moesten de
hele voormiddag met onze
hand op onze rug leunen.
Carly, Emma, Jepke, Julie W.

Re

Mi-groot

Reën en sollekes
participeren en sloten
maandag om 12u30 een
'cordon sanitair' tegen de
dokes en de mi's af. De
samenwerking zal ook
worden benut op vlak van
strategieën en kampen. Het
kamp van de sollekes is
overigens aangevallen
encompleet verwoest.
Waarschijnlijk door de mi's

Het moet ons toch wel van het
hart:
de sollekes zijn
SUPERSCHATTIG!!!! en lief
omdat ze ons hebben laten
winnen met den basebal
Voor de rest is de kleur van
de gordijnen gewoonweg
prachtig.
De limburgers hebben toch
smaak...

de Reën

Newsflash!
Mafia in Dilzen!
De georganizeerde misdaad
terroriseerde en spioneerde
de Mi's en de Sollekes.
P.S. Er is eveneens een stage
als mafiosi opgericht.
De Reën

Rebus van de Mi’s

De Mi-groten
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Do

Si

Hallo,
We hebben eerst familiespel
gespeeld en dan zijn onze
zwemzak gaan halen. Daarna
hebben we ons 4-uurtje gaan
halen en zijn we op de bus
gestapt en vertrokken. In het
zwembad zijn we af de glijbaan
gegleden en dat was superleuk!!!
We zijn ook op de springplank
geweest en dat was ook
superleuk!!! Tot morgen
daaaaaaaaag

Vandaag hadden we een
f a m i l i e d a g
l e u k
maar ,vermoeiend!!! Een soort
Cluedo maar met een artikel.
Vandaag zijn we ook gaan
zwemmen!!!
In een
openluchtzwembad dan nog
wel!! Gisterenavond ook nog
bezining . nu stop ik er mee.
Daaaaaaaaaaaaaaaaag!!!
Goele

Betteke en Indi

Hallo iedereen!
Dit is weer: Anaïs en Sofie.
Vandaag zijn we gaan zwemmen.
Eerst hadden we pret voor 10, en
dan daarna verveelden we ons
voor 10! Bij Els was het de
leukste opdracht. Maar het tofste
is de pershoek!
Anaïs en Sofie

Hallo lezers,
We zijn vandaag gaan zwemmen
dat was leuk! En het familiespel
kei tof!
Hanne

Sol
De namen van de sollen:
Utterkes=Tutterkes
Mi-groot=Mietjes in het groot
De sollen

Hoi iedereen,
Vonden jullie het zwemmen
leuk? De familiedag vond ik bij
Eefje het leukst. Morgen schrijf
ik misschien nog iets!!!!!!!
Lauren!!!!!!!!

Spek, Eieren, bloemkool,
superhamburgers, aardappelen,
chocomoes, diverse pasta’s,...

De opening

yo,yo,yo!!!
de mi's en de migroten die
samen verbroederen. zo moet
het!!!!
Sofie zegt: het was echt wel tof
vandaag,hè?
Lies zegt: iel tof, vooral
t’zwummen.
Sofie zegt: zeg dat wel, Lies!
Sofie2 zegt: en de familedag,
wa vonde daar van?
Lies en Sofie in koor: oek eel
tof,hè!
Sofie2 zegt: toppie!!
Lies zegt: begrijp je?!?
Sofie zegt: niet te doen!!
Wordt vervolgd.
Sofie= Sofie van Wijk
Sofie2= Sofie Van Rossom
Lies= Lies Serrien, nvdr.

Het winnende artikel van de familiedag
In het academisch ziekenhuis van Dilsen-Stokkem is enkele uren
geleden eindelijk de 19-jarige (ondertussen 20!) Nele bevallen van
een gezonde baby. De 3-dagen durende bevalling verliep echter niet
zo vlot als oorspronkelijk verwacht.
Op 30 juni omstreeks 8.30u werd de aanstaande moeder naar de
dichtsbijzijnde spoedgevallen gevoerd. Toen echter de gaenicoloog
van dienst niet kwam opdagen, brak er paniek uit... en Nele haar
water.
Broer Bart die vroeger nog in de slachterij had gewerkt, stelde voor
zelf de touwtjes in handen te nemen en Nele van haar last(post) te
verlossen. Met behulp van een zaag, 2 tandenstokers, 5 blikopeners,
Dries en dokter Lecompte, bracht hij, na 3 dagen de bevalling tot een
goed einde.
Nele noemde haar baby 'Samantha'-wat wel een rare naam is voor een
jongetje, maar kom...-en werd naar de kraamafdeling gebracht. Broer
Bart had de held van het verhaal kunnen zijn, ware het niet dat men
enkele uren geleden een zaag in de buik van Nele aantrof. Hoe die er
tijdens de bevalling is ingekomen is nog steeds een raadsel.
Voorlopig wordt Bart in voorhechtenis gehouden, op verdenking van
het vrijwillig(?) aanbrengen van verwondingen. Nele's situatie is
kritiek.
Tine, Caroline, Anna, Cléo, Stephan, Anaïs, Anthony, Isabelle en Fabian
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ze heben zeltzaame steenen
gevonden.

Wij hebben its heel tof gedaan en
dat was allemaal winkels gemaakt
en heel veel steenen gevonden.

Wij hebben gaan zwemen en ik
hat èèn teek. En ik ben af de
gleibaan. En de migroot hebben
twee daagen gaan fietsen.

Isabelle

Fabian

Wij wouwen its tofs gaan doen dus
wij gingen naar het bos de lijdingen
besloten om daar te belijven slaapen
maar dat kon tog niet.

Wij heben its van tastes ge daan
wij dagte dat wij in het bos
bleeven slaapen maja het kon niet
Veel groetjes

Barbara

Elise

uters zijn de tuters
dokes zijn de bokes
sollekes zijn de drollekes
sikes zijn de pippiekes
de fa's zijn de kaas
mi's zijn de vies
mi-groot zijn de wit brood
de rejen zijn de feejen
Lore en Annechien

Het bloed van mama
Papa kwam in de kamer bine en hei
schrok ereg
mama was dood
hei bede de zike waage op en het
vas de begraaf
Jolien

Wij zijn in een maijsvelt gaan
loopen en wij zijn gaan zweme en
wij zijn gaan kapen gaan bouwen

Si

Casimir en Joris

Vandaag waren de Si’s en de Re’s
verwisseld van leiding. We kregen
Bart en Maarten en de Re’s kregen
Suzanne en Nele als leiding. Dat
vonden wij niet zo leuk. Maar het
was toch wel leuk. Toen wisten we
dat het een spel was. Suzanne en
Nele zouden over Bart en Maarten
vragen stellen en andersom.
Het was heel leuk.
Julie

Do
AGLABAN iedereen!
ROAK hebben een
PIJTENSPEL.gespeeld.
(Vertaling)
HALLO iedereen!
WIJ hebben een BOSSPEL
gespeeld.

De sollekes

Catho en Anaïs

Hallo,
Beste lezers. Vandaag hebben wij
van sokken rare monsters
gemaakt. Dat was leuk.
Wij hebbben ons ook geschilderd
in groen en zwart en bruin.
Hanne

Simon van de Reën

Seger

Wij heben in het bos een kamp
gebout
Ann-Sophie

De famili dag was heel leuk waneer
is het weer in het koorkamp?
Eva

De utrekes heben een stat gebout en

De Fa’s worstelen

David en Gijs ?

Dit is de dreigbrief die
gisterenmorgen op de redactie
binnenkwam
Aan de redactie van de gazet.

Pas op: dit is geen grab! Wees allen
op julie houde.

Jullie willen niet begrijpen hoe
goed I am.

I kan by the way overal beginnen
waar ik wil, en dan zal ik

concurentiën voeren en dan gaan
jullie ten onder, hahaha....
Jullie doen daar

potverjandorienogaantoe niks!

Ik breng jullie ten onder, wacht

maar tot de tekenplaag over jullie

Weetjes
:-) Emma gaat gezichtsverandering
aan.
;-) Mi-groot is op 2-daagse weg!
:-( De leiding van de RE en SI is
terug verwisseld.

Bart doet zijn best

Sol

De reën

De top 3 van de reën
1. Bastjeu
2. Simmon b.r
3. Pieter
Van de onbekende groep

De Gijs en de David hebben
verloren tegen ons. Met het
dorpsspel. Ze waren echt bang
want ze liepen altijd weg.
ZO ZIE JE, EIND GOED AL
GOED.

komt (de beestjes hé!)

Stefan

principessa Don Martino (the riel

Liefste Bart,

Veel liefs en kusjes voor ma
won)

De reën vol verf

van de sollekes, een opdrachtje dat ze
uitvoerden tijdens het dorpsspel.

De leiding werd verwisseld

Smeerkaas, salami, bifiworst,
stoofvlees, frietjes, lekstok,...

Ik droom elke nacht van jou... Je
zwoele stem doet me elke keer
weer op m'n benen trillen. Daarom
nodig ik je uit op een etentje in
hotel "De Koperwiek", op 22
augustus.
Ik hoop uit het diepst van mijn
hart dat je komt.
Veel groetjes en liefs,
je aanbidder.
Xx...

De opening

De Mi’s met Gijs-teken
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Mi
yoooo de vrouwe
ier de straatbloemekes
tgoter wer heet aantoe gaan
vanacht
als ge zin hee, de nummer
is :0486/442292 of 0479/867456
(ongeveer)
allé,we zen der mee weg
by the way:den dagtocht was
ieeeeellllll tof !!!!!!!
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de groetjes van x aan Cleo

Ut

X

gisteren hadden we een kwis
tussen de reeën en de sikes. De
sikes hadden gewonnen en
moesten de reeën ons opdinen.
Maar gisteren avond was het wel
heel goed. We hadden zelfs obers,
precies een chick restaurant. DAT
was supper. Nog groetjes aan de
beste leiding Suzan en Nele van de
Sikes.
Katleen, Erika, An = de sikes

Re

Wij mogten in een moderplas
spelen en wij haden paden
gevonden
Ann-Sophie

Wij zijn in het moderpoel gewest
dat was heel leuk want er zaten
veel pade
Eva

We zijn naar de moder poel
gegaan en wij hebben padden vast
gehaawden en op het einde hebben
we in de moderpoel gerolebolt.
(geen naam)

Commentaar op top 3
1. Alle namen zijn fout geschreven
2. De afzender is niet vermeld
3. Van wat is dit de top 3?

We heben in de moderpoel
geweest
Ine

De reën

Wij zijn naar de moder geweest en
het was heel leuk. Waneer is het
nog eens, gaan we volget jaar.
De opening

Sol

Jolien

Op een dag waren we op stap en er
was een modderpoel
Lore

Koppenhoppen met de sikes

Si
Vandaag was het tochtdag !! En
we zijn naar een meer geweest en
hebben daar 2uur gezommen met
de dokes,en padden gevangen en
een paradijs voor ze gemaakt!!en
dan zijn we terug gekeert!!
en de groetjes aan de obers van de
si's
morgen schrijf ik voort !!
Goele
Xxxxxxx

Beste lezertjes,we zijn vandaag op
tochtdag geweest.
de utterkes zijn in een modderplas
gaan zwemmen!!!
onze bokes hebben we in een wei
vol kak opgegeten!!! (kak van
koeien!)
allee nog goe eten,hé!

Ik had een plan ik hat af ge
sproken met tine en verle dat we
met ons bat pak in de moder poel
ge zwemn
Barbara

LAUREN!!!!!!

Hallo iedereen,
We hebben vandaag veel gestapt.
We hebben ons bokes opgegeten
in een wei vol drol. Daarna gingen
we iets drinken in een café. Dan
zijn we terug gestapt.
Daaaaaaaaaaaag.
De sollen

Kris op de redactie

Hier nog enkele rebussen

Cornflakes, vlees, rijst, curry,
frikandellenkoek, kriekjes,...
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FA
Hej!
Het einde komt in zicht!(WEE!!)
Maar dit willen we toch nog even
kwijt: De kampgazet was 'k
weetnieoegoe! Elke morgen was
het een gevecht om de gazet voor
het eerst te lezen. De foto's die
erin stonden waren ook kei tof.
Zeker de kleur. In gewone kranten
zijn het altijd zwart-wit-grijs
foto's. Eigenlijk is de
KAMPGAZET een luxekrant.
(Bedankt Kris)

SOL

Emma, Jepke, Carly ,Julie, Sofie,
Marjolein, Julie, Leen, Anna en Sophie =
DE FA'S!!!
(oja, nog de leiding (bijna vergeten!) Leen
en Els)

De Sikes

De'n D.J. kome rockken in z'n ouw
sokken. Hij weet niet wat hij moet
doen, met die oude schoen!

RE

Carly

We hebben een bosspel gespeeld.
We hebben leuk gekoppenhopt.
Sofie Penders heeft als eerste
gewonnen. Carly L. als tweede en
Emma V.A. als derde. Tot hiertoe
zitten we te schrijven terwijl het
pijpenstelen De
regent!!!
opening
De "coolste ladies from the FA'S"!!!
YEAH! We will be the best!!!

Enkele raadsel,
Waarom ziet een tomaat er rood
uit?
Hoe komt het dat Hitler dood is?
Waarom strooit Kasper elke dag
brood in de WC?
(Oplossingen elders in dit krantje)

Wie gaat er winnen? (1-1 gelijk)
Gisteren voormiddag om 11u zijn
de Reën begonnen aan een
spannende baseball/voetbalmatch.
Het eerste spel, namelijk baseball
werd ruim door de Reën
gewonnen met 34-10.
De Reën dachten dat hierop een
voetbalmatch volgde.... maar: er
kwam protest van de Mi(-tjes)
daardoor werd er in plaats van een
voetbalmatch een netbalmatch
gespeeld. Die door de Mi(-tjes)
gewonnen werd in 2 sets. (15-12
en 15-7).

In de naam van de vader en de
zoon en de heilige geest,amen.
Dank je God dat je ons weer van
lekker eten hebt voorzien. En
drinken.amen. We zullen je zoon
(Jezus Christus) niet vergeten.
Amen en je volk ook niet en jouw
volk zal goed voor de dieren
zorgen. En ik zal nu de helft van
jouw brood breken en daarna drink
ik je bloed op. amen. Jozef en
Maria zullen je altijd bedenken.
amen.
Dries Caluwé (Jezus Christus)

Beste lezertjes,
heeft hem
pakken
Het isDries
de laatste
keertedat
ik schrijf.
We hebben gisterenmorgen een
spel gespeeld met de Dokes!!!
Lauren!!!

De Reën

Leen en Sophie

Rozijnenbrood, macaroni met
kaas en hesp, barbeque, ijsje,...

onbekend

gedaan en fruisaa gemaakt.

Si

Isabelle

De krant is bijna af.

Vandaag was het een keitoffe dag.
We zijn in de modderpoel gaan
zwemmen. We hebben ook eerst
ons hoofd in een emmer water
moeten houden en daarna in bloem
een snoepje zoeken. Ook hebben
Suzanne en Nele aan een appel
choco gesmeerd. We werden in
gropjes verdeeld en moesten om
ter eerste de appel met choco
opeten. Daarna hebben wij alledrie
tesamen in één douche ons
gewassen. Verder hopen we op
goed weer want buiten lopen de
Mi-groten in de regen. Groeten.

Jolien

De erste dag heben we een togt ge
daan en als op dragt heben we
door een majis velt moeten loopen
heele maal door.
Barbara

We heben een groot spel gespeelt.
Ann-Sophie

Het zwemmen was heel leuk en de
moderpoel ook. Het is zoo leuk dat
ik nog eens op koorkamp wil.
Eva

Emenem, Softrs en de viking!

Bananen zijn krom want ze zijn
heel dom.
Ze lachen heel graag want ze
hebben een plaag.
We eten ze heel veel anders zien
ze scheel.
Dus waarom zijn bananen krom?
Ze zijn dom zn ze lachen zich
krom.
Daarom zijn de bananen krom.
Nina, Lynn enDe
Alexandra
Volksdans

Wij hebben een konijn gezien en
wij probeerd die konijn te paken.
onbekend

De reën schieten met raketten

Ut
We heben een zoek tocht gedaan
met fruit. onder de gront.
Joris

Vandaag was het een toffe dag.
We hebben in een modderpoel
gezwommen en we stonken
verschrikkelijk. In de
mùodderpoel zijn we gaan liggen,
en gaan zitten. Het zat bij
sommigen ook in het haar. Maar
met een lekkere douche was het
allemaal eraf. Allee bij sommige.
Daaaaag

Vandaag hebben we cainese
voetbal gespeelt en dat was heel
leuk. Daag
Lore

We heben vrijdag fruit gevonden
en we heben er fruitsla van
gemaakt en dan heben we
chinenese voetbal

Nina

Ine

Vandaag was het vettige dag. Kei
leuk snoep eten met bloem. Een
appel met choco. In een
modderbad gaan zwemmen. Zalig!
Nog wat berichtjes:
- Suzanne en Nele zijn de tofste
leiding
- Het is hier keitof.

We heben opdragtjes vandaag ge
daan en het was heel leuk het was
2 tegen de rest. We hebben
handtekeningen bij elkaar gezogt
en artikels gemaakt en nummer
plaat oovergeschreeven we
hebbben vanmorgent kornfleks
gegeten en dan heeft opdragten
edaan en barbara met krantpapier
gekleet en dat was heel mooi.

Oplossing raadsels
1. Ze schaamt zich voor haar
pukkeltjes
2. Hij zag zijn gasrekening
3. Voor de WC-eend

Lore poetst papa’s tandjes

Elise en Isabelle

We hebben opdragten dedaan en
in de modderpoel gespeelt een een
dorp gemaakt en een bingo togt

2 tegen allen bij de utters

Deze mooie liefdesbrief werd
geschreven door enkele Si’s, als
opdracht in een spel.

Kris
Je naam is als een liefdesbrief.
De K is een kus.
De R is je rode hartje dat
slaagt goed.
De I is je innerlijk
De S is stilletjes met jou alleen.
Van Erica, Mimi en Cleo

De Sikes

De Mi’s kussen tijdens stadsspel

Niels doet karaoke

Slotwoordje
Hoi allemaal,
Het is hier Kris DJ, de redacteur van de kampgazet. Ik wil tot slot van dit
laatste krantje iedereen bedanken voor de artikeltjes, rebussen en
tekeningen die de afgelopen 6 dagen op de redactie zijn binnengestroomd.
Doeikes, baaikes, slukes, shalommekes en misschien tot volgend jaar...?
Kris DJ
De Mi-groten in de regen

