
Vandaag begon de dag met 
een kerstontbijt. De eetzaal 
was versierd met kerst-
lampjes, een kerstboom en 
kerstslingers. Voor het ont-
bijt kwam Haas even langs. 
Hij heeft een kerstkaart 
voor zijn vriendinnetje de 
Paashaas geschreven met 
daarin de toverspreuk. Toen 
even later de Paashaas bin-
nen kwam las ze vrolijk de 
kaart voor tot ze er halver-
wege achter kwam dat er ei-
genlijk de toverspreuk stond. 

Ze was toch wel erg boos, 
want ze wil nog zo graag 
feestvieren. De kinderen 
hebben de Paashaas kunnen 
troosten zodat ze wel mee 
kon ontbijten. Zo kon ook 
de Paashaas meedoen met 
“de pet van Jet”.  

Na het ontbijt was het tijd 
voor een dagactiviteit. De 
kinderen hebben eerst in 
groepjes een grote kerst-

boom geknutseld. Hierna 
gingen ze met z’n allen 
naar het bos. In het bos 
liepen we een tocht waar-
bij we tussendoor telkens 
opdrachten moesten doen 
met een dobbelsteen om zo 
versiering te verdienen voor 
in de kerstboom. Tijdens 
de tocht waren er ook nog 
vier posten met spelletjes. 
Het eerste spel was dieren 
raden. Het volgende spel 
was met bamboestokjes 
en elastiekjes een toren 
bouwen. Bij de derde post 
moesten we uitzoeken 
welke rupsen en vlinders er 
verstopt zaten. Tijdens het 
vierde spel zochten we ob-
jecten om een bingokaart te 
vullen. Het laatste spel was 
een estafette waarbij je op 
het einde met vijf kinderen 
tegelijk door een hoepel 
moest.

Tussendoor hebben we ui-
teraard geluncht met boter-
hammen die we ’s ochtends 
al hadden gesmeerd. Een 
erge lange actieve dag in het 
bos, maar wel erg leuk!
Toen we weer in het kamp-
huis waren, kon iedereen 
nog even buitenspelen en 

zich vast klaarmaken voor 
het kerstdiner! Tijdens het 
eten hebben we genoten van 
een drie gangen diner met 
tijdens het hoofdgerecht 
heerlijke kiprollade! Dat was 
smullen!

Na het avondeten begonnen 
we al erg snel met de bonte 
avond met het thema oud & 
nieuw. Er zijn veel optredens 
geweest zoals bijvoorbeeld 
liedjes zingen, dansjes doen, 
voetbaltrucs en een goo-
chelshow. De staf had nog 
een synchroonzwem-act. 
Na de bonte avond was er 
een filmpje en hebben we 
afgeteld en geproost op het 
nieuwe jaar met kinder-
champagne en oliebollen. De 
staf heeft traditiegetrouw 
het kamplied gezongen 
waarbij ze over iedereen 
iets leuks hadden bedacht.

Als afsluiter hebben we nog 
lekker gedanst op de muziek 
van DJ Luuk!
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