“Uit de school
geklapt!”
November 2019
bijlage

Kamp 2019:
Woensdag 9 oktober in de ochtend, een
regenachtige lucht overschaduwt de Elout.
Met overvolle koffers en slaperige
gezichten verzamelen de leerlingen van
groep 8 zich op school. De slaperigheid
wordt al snel vervangen door spanning en
energie.
Drie dagen weg van school en weg van
huis, de een vol spanning, de ander vol
enthousiasme. De bus vertrekt en
kinderen vangen nog een glimp op van hun
ouders voor ze uit hun gezichtsveld
verdwijnen. Voor groep 8 kan het
avontuur gaan beginnen!

Met gezang en gelach rijdt de bus onder
leiding van buschauffeur Marnix dwars
door Nederland richting Summercamp
Heino. Na twee uur zitten en de nodige

dosis suiker verwerkt te hebben, stuitert
groep 8 de bus uit. Bij aankomst in het huis
hebben de leerlingen de tijd om hun kamer
klaar te maken. De een heeft zijn bed
keurig opgemaakt en spullen netjes
weggezet, terwijl de ander er in korte tijd
een prachtige vuilnisbelt van maakt.

Wonder boven wonder regent het niet, tijd
om te bewegen! Groep 8 gaat het veld op
en onderwerpt zich aan een paar heftige
groepsopdrachten, de sfeer zit er gelijk
in. Na het sporten is er tijd voor wat
ontspanning om even bij te komen en op
te laden voor de avond.

Een hond, kat en duif zijn onze
stadskinderen wel gewend maar de kans
om lama’s en emoes te voeren bracht zelfs
de luidruchtigste kinderen tot bedaren.
Gewapend met sneetjes brood trotseerden
onze leerlingen het leger van dieren. Naast
lama’s en emoes liep de hele
kinderboerderij rond in het modderige
park. Burlende edelherten, vurige paarden
en een losgeslagen kip domineerden het
veld, maar met de juiste benadering wist
groep 8 de dieren te voeren. Kapotte
kleren, vieze handen en sneakers zo
zwart dat ze onherkenbaar waren, maar het

was het allemaal waard. Een ervaring om
niet snel te vergeten.

In de avond maakte viezigheid plaats voor
een opfrisser in het zwembad. Onderlinge
battles werden gestreden op de kant en in
het water. Helemaal opgefrist en met
schone kleding maakten de leerlingen zich
op voor het slapengaan. Op de kamers
wordt de dag doorgenomen en langzaam
maar zeker wordt het stiller.

De volgende morgen maakt groep 8 zich
klaar om na het ontbijt en een spannende
pot voetbal in de sporthal terug te keren
naar Amsterdam. Moe en teleurgesteld
over het vertrek stapt iedereen de bus in.
Nog een laatste blik naar buiten en het is
voorbij.

Na drie dagen intensief samen zijn, met
blijdschap en hier en daar een ruzietje, is
groep 8 nader tot elkaar gekomen. Ze
hebben het als groep samen ervaren en
doorstaan, de basis is gelegd.
Het laatste schooljaar als groep 8 is van
start gegaan.
Meester Timo

De volgende morgen maakt groep 8 zich
klaar voor een lange dag op het ChallengeRun terrein van Heino. Tokkelbanen,
kanoën, boogschieten en nog veel te veel
activiteiten om op te noemen staan garant
voor een actieve middag.
De sfeer is positief en in de avond trekt
groep 8 na een korte duik in het zwembad
hun beste outfit aan. Na een hele
spannende quiz onder leiding van Juf
Natasja gaan de muziek en discolampen
aan. Gelach, dans en gezelligheid vullen
de ruimtes van het huis.

