
Vandaag was het dan ein-
delijk zover: de kindervakan-
tieweek 2017 is begonnen! 
Vanaf half 11 in de ochtend 
zijn alle kinderen aange-

komen bij kamphuis “De 
Buiteling” en na een foto 
met de hele familie kon 
iedereen al snel beginnen 
met het versieren van zijn of 
haar t-shirt. Na het midda-
guur zijn alle ouders terug 
naar huis gegaan en hebben 
we heerlijk geluncht met 
een boterham uit het vuistje. 
Nadat Hetty de belangrijk-
ste regels voor deze week 
heeft doorgenomen, kwam 
plotseling de Paashaas bin-
nengestormd. De Paashaas 
is boos dat hij altijd alleen 

maar Pasen mag vieren en 
daarom altijd alle andere 
feestdagen mist! Gelukkig 
heeft Sinterklaas naar de 
Paashaas geluisterd en nadat 
we met z’n allen een paar 

Sinterklaasliedjes hadden 
gezongen, kwam plotseling 
Sinterklaas binnen met twee 
pieten! De Paashaas was 
ongelofelijk blij en hij ziet 
het dan ook wel zitten om 
nog wat meer feestdagen te 
vieren deze week...!
Maar... voordat we verder 
gingen was het natuurlijk 
belangrijk om elkaar beter 
te leren kennen. De kin-
deren werden opgesplitst 
in groepjes en hebben 
spelletjes gedaan tot ieder-
een elkaars namen wist. Dit 
ging erg snel en dus was er 
meer dan genoeg tijd over 
om buiten vrij te spelen: 
voetballen, skelteren, schom-

melen, rennen, tikkertje 
spelen, tafelvoetballen of 
lekker binnen zitten met een 
spelletje!
Als afluiting van de middag 
en als ultieme test of ieder-
een elkaar goed had leren 
kennen, hebben we onder 
leiding van Sinterklaas en 
zijn Pieten nog namenbingo 
gespeeld waarbij iedereen 
een volle bingokaart met 
namen moest inleveren.
Na al het rennen en namen 
leren had iedereen flink 

honger gekregen. De kook-
staf heeft daarom direct hun 
naam waar gemaakt en we 
mochten genieten van een 

heerlijke macaroni en een 
pepernotentoetje!
Na het avondeten hebben 
de kinderen in verschillende 
groepen 8 stukken stoom-
boot verzameld die ver-
stopt waren over het hele 
kampterrein. Deze stukken 
moesten daarna één voor 
één naar de andere kant 
gebracht worden met een 
estafette stormbaan.
Voor we naar bed gingen, 
hebben we nog lekker wat 
gedronken en een lastige 
spreuk ontrafeld, maar wat 
we daar nu weer mee moet-
en...?

Al met al een geslaagde 
eerste dag!
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