Op schoolkamp van groep 8 van De Heiacker:

Striptease act valt in goede aarde
Door Jan en Roan
VELDHOVEN Groep 8 van basisschool De Heiacker
is van dinsdag 7 tot
en met vrijdag 11 oktober op schoolkamp
geweest. De klas
ging zo vroeg in het
schooljaar omdat de
Cito’s verzet zijn
naar de gebruikelijke
kampweek.
Brede School Verslaggevers Roan en
Jan zitten beiden in
groep 8 van De
Heiacker en zijn zelf
mee geweest naar
het kamp op de Bergerhoeve in Bergeijk.
Dit vertrouwde adres
van basisschool De
Heiacker bleek erg
gezellig want de
slaapkamers waren
knus en gezellig.
Verder was er een
leuke woonkamer,
een grote eetzaal en
fijne keuken. Ook
buiten kon iedereen
zich vermaken, want
er is een voetbalveld,
er zijn pingpongtafels, er is een klimtoestel en een kampvuur met banken er
omheen. Naast de
locatie stond een

• Roan (l) en Jan werken aan het artikel over het schoolkamp dat ze net
achter de rug hebben.

manege met paarden
en een jachthond,
waar de kampgangers nog een rondleiding hebben gehad.
Als je de straat overstak, kwam je bij het
bos. Daar zijn veel
leuke activiteiten gedaan zoals: wandelingen overdag en
’s nachts en het
douane spel. Verder
hebben de kampgangers gezwommen bij
het Vennebos,
’s nachts een spooktocht gelopen door
het smokkelbos in
Bergeijk, het wanted
spel in Bergeijk ge-

speeld en daar ook
nog geshopt, de bonte avond overleefd
en het proud to be
fout-feest en natuurlijk een mooi, groot
kampvuur.
De bonte avond was
erg grappig en gezellig. Iedereen had een
act. Roan en Jan
hadden een act met
twee andere jongens
uit de klas. Ze dansten een stripdans act
op een remix. Daarvoor hadden de jongens drie onderbroeken aan. Iedereen
vond de act leuk en
grappig, maar alle

andere acts waren
ook erg leuk en grappig.
Jan en Roan vonden
het zwemmen, de
spooktocht en de
bonte avond met het
feest het leukst. Heel
groep 8 heeft het
naar zijn zin gehad
ondanks dat iedereen een beetje nat
en vies is geworden.

Op de site van basisschool De Heiacker en
op Twitter kun je nog
foto’s vinden van het
schoolkamp. Zie:
www.heiacker.nl

