LIONITAS PUPILLENKAMP 2015
Pupillenkamp -The full storyAfgelopen zaterdag vond het inmiddels vermaarde (!)Lionitas Pupillenkamp plaats. Na een uitgebreide
'lobby' o.a. via briefjes, de website en de Lionitas Facebook -pagina waren er dit afgelopen weekend
ruim 35 pupillen van de partij, zelfs 5 meer dan vorig jaar en een recordaantal deelnemertjes !
Fantastisch mooi en zonnig weer was het om de tentjes op te zetten om voor 1 nachtje te mogen
logeren op de atletiekbaan. Het springkussen, een aap deze keer, werd natuurlijk meteen getest en
viel zo in de smaak dat de pupillen er maar moeilijk af konden komen voor het begin van het
pupillenkamp....Verzamelen én ouders weg, het kamp kan beginnen ! Door de begeleiding werden 6
teams samengesteld waarbij de oudste van de groep de taak van teamcaptain kreeg toebedeeld . De
eerste opdracht was verzin met je groepje een naam.....Prachtige namen werden er bedacht en zo
gingen 'the Athletic Girls', de Minions, de Kampeerleeuwen, Athletic Westeq, de Lion Kings en de
hipster Lionitas leeuwen met elkaar de 'strijd' aan op een heleboel onderdelen met als doel de
felbegeerde wisselbeker te winnen én wat in het winnaarsboekje te mogen schrijven !
De spits werd afgebeten met het onderdeel estafette waarna, na een limonade-break, het
waterbakspel aan de beurt was met de bedoeling om uit een grote waterbak, met plastic bekertjes een
glazen waterkan zo snel mogelijk te vullen door heen en weer te rennen. Na een fruit-break wilden we
verder gaan met het dienbladspel toen baby Lianne Liz op bezoek kwam ! Ze had haar moeder 'juf
Susan', oma 'juf Monique' en 'meester Tjeerd' meegenomen en was het stralende middelpunt van alle
pupillen. Een geboortekaart met alle namen van de deelnemende kinderen en kleertjes werden door
de kinderen aan 'juf' Susan als geboortecadeau gegeven. Hierna ging het dienbladspel van start
waarbij op een dienblad een fles gevuld met water een parcours moest worden afgelegd waarbij de
tijd én de hoeveelheid werden genoteerd.
Hierna nog even wat voor jezelf doen en daar was het eten al: patat, appelmoes, komkommer, tomaat,
drinken, een frikadel / kroket en een ijsje na....smikkelen en smullen dus op het 'buitenterras' voor de
kantine. Na afloop konden ze spelen, springen en/of oefenen voor de bonte avond later op de avond.
Maar voor de volgende limo-break was er eerst nog een touwtrekcompetitie tussen de 6 teams. En
dan: tijd voor de Bonte Avond !Ieder team had een stukje, liedje, dansje of quiz ingestudeerd en werd
na afloop beoordeeld door de andere kinderen. Toen het tijd voor de disco was....waren de stoppen
doorgeslagen, dáchten we, maar het bleek een grote stroomstoring te zijn in Leeuwarden.....Tsja, de
DJ 's Hessel en Robin waren er klaar voor en de discolampen waren gereed..........maar geen stroom,
dus geen muziek. Maar de breekstaafjes en zaklampen brachten uitkomst...en in ieder geval
verlichting zodat de cola, sinas, kaas, worst en chips gezien werden !
Van de nood een deugd maken heet zo iets, het Piraten-nachtspel, wat toch al op het programma
stond ,werd iets eerder ingezet....3 specie-kuipen met daarin gekleurde discussen moesten de
kinderen per groep met 1 zaklamp veroveren op de 3 piraten die zich buiten op de atletiekbaan

hadden verstopt. Een altijd leuk en soms 'eng' spel dat na afloop helemaaaal niet zo eng was
natuurlijk ......Hierna tandenpoetsen en naar bed en gaan slapen in het eigen tentje....Mwah slapen
betekent eigenlijk liggen...want, voordat iedereen écht slaapt....zijn we een heel stuk verder in de tijd.
's Ochtends druppelen de pupillen 1-voor-1 de kantine binnen en komen rustig weer tot leven met een
overheerlijk ontbijt. Hierna gaan we verder met een rondje atletiekbaan waar per team met
verschillende soorten ballen de atletiekbaan moet worden rondgelopen en ook hier zijn weer punten te
verdienen voor de eindzege. Na de bingo, waar zoals elk jaar mooie prijzen te winnen zijn, is er weer
drinken en wat lekkers ....de tijd dringt, maar gelukkig is er nog tijd voor de atletiekquiz, wat meteen
het laatste onderdeel is van het weekend. Onder het genot van broodjes knakworst voor iedereen
buigt de jury zich over de einduitslag van alle teams. Met miniem verschil winnen 'de Hipster Lionitas
Leeuwen' en zij mogen naast 'eeuwige roem' de wisselbeker in ontvangst nemen en wat in het
winaarsboekje schrijven : " ik vond het heel leuk. vooral de bonte avond " - "mijn laatste kamp maar
GEWONNE" - "ik vond het heel leuk" - "het was echt super leuk ik hoop dat andere dat ook vonden" het alerleukste vond ik bonte avont"........ waren de genoteerde reacties !
Aan alles komt een einde, zo ook aan dit geweldig leuke pupillenkamp. Voor iedereen is en nog een
kleine verrassing en een vaantje . Wat was het leuk, wat hebben de kinderen (en wijzelf) genoten en
wat hebben we een prachtig weer en weekend gehad ! Speciale dank gaat uit naar Tamara, Marieke
en Annet voor hun geweldige hulp dit hele weekend, fantastisch !
Namens de Lionitas Jeugdcommissie ( Mark, Hessel, Paul en Marc) , graag tot volgend jaar!

