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We hebben 35 kilometer gefietst en we hebben getokkeld
en geklommen. Het duurde 3 dagen maandag, dinsdag en
woensdag en we konden amper slapen en we hebben een 1
kilo snoep gehad. En we moesten een vertrouwen sprongen
doen van af 7 meter hoogte en dan moet je springen en dan
hangt er een blauwe boei en die probeer je te raken en dan
heeft de meester je vast aan een apparaatje en als je springt
dan houdt dat apparaatje goed en stevig vast. En we zijn
heel vaak in het bos geweest. En we hebben tegen een
klimwand en dan ga je springen naar beneden.
Van Sven Collin Jitse Hayo Gerben

We hebben 35 km gefietst. We waren een beetje moe. Toen kwam
onze bagage. Toen hebben niet veel bijzonders gedaan. Dinsdag
zijn we naar een klimpark geweest. Daar gingen we eerst een soort
van hoogteparcours doen van 3 meter hoogte. Toen gingen we van
7 meter hoogte afspringen. En daarna deden we nog wat dingen.
Toen gingen we terug. Toen gingen we eten. Woensdag gingen we
naar de kap duinen en daar zagen we een kudde met schapen
langs het fietspad lopen en toen een eindje verderop hebben
we het spel blikspel doen toen het spel afgelopen was gingen we
met ze allen eten en op de foto en toen gingen we terug fietsen
toen we terug waren op de kampeerboerderij gingen we onze
spullen inpakken en opruimen toen gingen we nog wat dingen
doen. Toen kwamen er auto’s en toen laden we onze bagage in de
auto’s en onze fietsen gingen in autokarren toen alles was
ingeladen gingen we terug naar Tijnje.
Tessa, Fardau, Doutsen en Cynthia.

Maandag 24 september. We gingen om negen uur weg op de fiets naar Appelscha. We hebben er ongeveer vijf uur over gedaan. We hebben
pauze’s en regen gehad. We waren nat toen we aankwamen. We zijn met zijn allen in de speeltuin geweest. Daarna maakten we de bedden
op. Toen hadden we een half uur tot een uur voor ons zelf. Daarna gingen we eten. In de avond gingen we naar het bos. In het bos hebben
we het douane spel gedaan. Daarna gingen we naar onze slaapkamer om te kletsen en slapen. De volgende ochtend was iedereen half acht
wakker van de meisjes van groep zeven. Daarna gingen we ontbijten die middag zijn we naar een klimpark van de jongens van outdoor in

Appelscha geweest. Het was super leuk. Die zelfde avond hadden we de bonte avond en het was super leuk. We deden het liedje Love me van
Fource. Daarna gingen we douchen en op bed. De volgende ochtend gingen we eerst een beetje inpakken daarna ontbijten naar het ontbijt de
rest inpakken. Om half elf moesten we uit de kampeerboerderij zijn. En we fietsten naar de Kale duinen. Daar hebben we spelletjes gedaan en
gegeten. Daarna fietsten we terug en werden we opgehaald en werden we naar school gebracht.
Groetjes Lysanne Marije Sanne Lieke.
We gingen om kwart voor negen op de fiets naar Appelscha.en toen we aankwamen toen gingen we even in het speeltuintje spelen. En daarna
gingen we binnenkijken. En toen gingen we allemaal onze koffers uitpakken. En de volgende ochtend werden we wakker en gingen we even op
bed zitten kletsen.toen gingen we allemaal ontbijten.en we zijn maandag middag zijn wij naar het bos geweest en een paar minuten later
kregen we een helle dikke haggel bui op onze hoofd gekregen.maar de juffen hebben hun lesje wel geleert voor dat je weg gaat ga je eerst de
buienradar cheken voor dat je weg gaat.en we zijn dinsdag naar het klimpark geweest.en
we zijn woensdag naar de kaleduinen geweest maar er waren wel wilde en loslopende
schapen.en toen gingen we weer naar de campeer boerderij fietsen want we werden bij de
campeer boerderij op gehaald en onze fietsen werden op twee grote karren gezet.en toen
waren we weer op school

Groetjes jackelien

