
J I N S

Eindelijk is het daar het moment waar we allemaal naar uit hebben gekeken. Het moment

waar we een heel jaar lang voor hebben gezwoegd. Bloed zweet en tranen voor hebben

gelaten. Bijna aan onderdoor zijn gegaan hebben afgezien, maar dan hoor je dat ene woord en

is het het allemaal waard geweest. Jullie hadden het natuurlijk al geraden ik spreek natuurlijk

over de examens.

De moment dat ge al u kennis moogt delen met u leerkrachten en zij dit op een eerlijke en

correcte manier beoordelen. Lekker elke namidag lang leren om er nipt op door te zijn

joepie….

NEE ZOT!!!!!

Tuurlijk ni ik spreek natuurlijk over het belangrijkste evenement van het jaar KAMP. Wij

hebben er al mega ultra super gigantisch enorm giga reuze heel veel zin in. Waar gaan we op

kamp? Wel overal en nergens. Eerst gaan we het kampterein eens verkennen en helemaal

veilig maken voor de kleinere takken. Om daarna het zuidelijke Frankrijk onveilig te gaan

maken. Na een korte tussenstop op het nu kei veilige kampterein gaan we verdern naar

Tsjechië en Oostenrijk. Natuurlijk staat dit nog niet 100% vast en gaan we moeten bekijken

wat de kleine onruststoker 19 hierop te zeggen heeft.



Nu even de praktische zaken: 

Ten eerste kijk zeker het voorwoord na zodat je niets vergeet

Ten tweede mondmaskers (pak er wa reserve mee ge weet maar nooit)

Ten derde 3 voorwerpen 1 ijsblokje, 1 grasprietje en 1 zandkorrel (deze komen bekend voor

he)

Ten vierde pak elk een klein voorwerp mee, dit moet iets unieks zijn, maar niet waardevol.

(Diegene dat hetzelfde voorwerp mee hebben worden gestraft dus wees creatief)

Zo dat is alles (ale of niet maar dan sturen we jullie dat nog wel).

Wij kijken er al kei kei kei hard naar uit tot dan drie dikke plakzoenen van jullie favoleiding!!!

 


