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Emiel is een vrolijke jongen van 4. 
Hij komt voor het eerst op kamp en maakt veel plezier. 
Hij wordt graag het vriendje van alle kleuters die hier zijn. 
Hij wil graag veel spelen. Vind jij dat ook zo fijn?
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Onthaal
Emiel mag op kamp. Hij kleeft zijn naamsticker op.
Dan kiest hij een vakje met een diertje erop.
Zijn jas en zijn tas, die stopt hij erbij.
Heb jij er net zoveel zin in als hij?
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Opvang
Papa een knuffel, mama een zoen.
Emiel zwaait ze uit. Hier is zoveel te doen.
Emiel wil graag kleuren of lezen of zingen.                        
Wil jij ook graag op het springkasteel springen?
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Kampdans
Emiel danst de kampdans en springt in het rond.
Dan snel bij zijn groep, met een lach op zijn mond.
Emiel kan snel aan de spelletjes beginnen.
Kriebelt het ook in jouw buik vanbinnen?
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Toiletmoment
Emiel is helemaal klaar voor veel dolle pret.
Hij moet wel eerst nog eens naar het toilet.
Hij zit met alle kleuters mooi op één rij.
Hé vriendje, zet jij je er ook snel bij?
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Activiteit 1
Alles is nieuw hier, maar dat went al snel.
Emiel start de dag met een rustig fijn spel.
Emiel spitst zijn oren. Hij hoort een verhaal.
Denk jij ook dat het leuk wordt allemaal?
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Pauze met fruit
Soms rust Emiel ook wel eventjes uit.
Hij gaat naar de refter en eet een stuk fruit.
Hij zit met zijn vriendjes rustig op het bankje.
En vraagt zich af: drink jij ook van je drankje?
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Toiletmoment
Emiel is helemaal klaar voor veel dolle pret.
Hij moet wel eerst nog eens naar het toilet.
Hij zit met alle kleuters mooi op één rij.
Hé vriendje, zet jij je er ook snel bij?
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Activiteit 2
Hij maakt nieuwe vrienden. De monitoren zijn fijn.
De sfeer op vakantiekamp kon niet beter zijn!
Emiel klimt en springt en speelt.
Denk jij ook dat hij zich hier niet snel verveelt?
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Toiletmoment
Emiel is helemaal klaar voor veel dolle pret.
Hij moet wel eerst nog eens naar het toilet.
Hij zit met alle kleuters mooi op één rij.
Hé vriendje, zet jij je er ook snel bij?
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Middagmaal 
Emiel krijgt wel honger van al dat gespeel.
In zijn brooddoos zit gelukkig heel veel!
Een broodje met kaas en komkommer. Gezond!
Eet jij ook mee jouw buikje goed rond?
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Vrij spel
Boterhammen op, tijd om van tafel te gaan!
Emiel kijkt ernaar uit om op het springkasteel te staan.
Bouwen met blokken of kralen rijgen.
Kan jij er ook niet genoeg van krijgen?
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Toiletmoment
Emiel is helemaal klaar voor veel dolle pret.
Hij moet wel eerst nog eens naar het toilet.
Hij zit met alle kleuters mooi op één rij.
Hé vriendje, zet jij je er ook snel bij?
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Activiteit 3
Emiel trekt een schort aan en tekent een vos.
Ook zijn nieuwe vriendjes schilderen er op los.
Emiel wordt van al dat geknutsel erg blij.
Teken en schilder jij zo graag als hij?
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Pauze met koek
Emiel rust opnieuw eventjes uit.
Deze keer met een koek en geen fruit.
Zijn drankje drinkt hij ook heel erg graag.
Heb jij een koek of stukje fruit bij vandaag?
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Toiletmoment
Emiel is helemaal klaar voor veel dolle pret.
Hij moet wel eerst nog eens naar het toilet.
Hij zit met alle kleuters mooi op één rij.
Hé vriendje, zet jij je er ook snel bij?
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Activiteit 4
Emiel bouwt met blokken en leeft zich hier uit.
Op vakantiekamp gaat de dag wel heel snel vooruit.
Zijn vriendjes gooien de dobbelsteen tijdens een spel.
Kom jij met ons meespelen? Snel, snel!

35



Kampdans
Het laatste spelletje in de kring is nu gedaan.
Emiel kan bijna weer naar huis toe gaan.
Dan hoort hij muziek. Zijn poep schudt alweer.
Dans jij ook de kampdans nog één laatste keer?
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Opvang
Sommigen spelen nog even, anderen mogen al gaan,
Emiel wil nog één keer op ’t springkasteel staan.
Hij speelt met de hoepel en knutselt een beetje.
Wat zou hij maken, heb jij een ideetje?
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Uitschrijven
Dag mama, dag opa. Zijn jullie al terug?
Emiel kan het niet geloven. Wat gaat de tijd vlug.
Het kamp was plezierig. Emiel vond het fijn.
Kan jij ook niet wachten om morgen hier te zijn?
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Uitgegeven door Heyo l 2022

Kom jij volge
nde 

keer ook te
rug 

op vakantie
kamp?


