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NO 1 IN THE WOLLD
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我的貓死了！
隨著大約六十個孩子在房子裡，一個新的排球水壺可以開始。
在我們的報紙上，我們每天都會為您提供所有在這裡發生的活
動和內容的超越。 一切，從菜單到天氣，你可以在這裡找到。
我們的房子攝影師也拍了很多照片，所以：總是把你

最大的笑容！孩子，新的陣營可以開始。 在這份報紙上，我
們每天都會介紹一下活動，並告訴你不同的消息。 你還會發
現天氣，菜單等等！ 我們的攝影師也拍了很多照片：所以不
要忘了設置你最大的笑容！
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De winnaal van het dolpspel is de
gloep van Suze, gloep 8, met 35
punten. Gloep 4 van Jan volgt op 1
punt. De gloepen van Julie, Inge en
Jonas zijn delde met 30 punten. Jens
zijn gloep haalde met 29 punten, de
vielde plaats. Na een velmoeiende
wandeling is Blent gefinished op de
vijfde plaats, gevolgd door Evelyne
haar gloep.

De mama’s en papa’s hebben       
goed meegetlot met de kindelen, 

waalvool nogmaals  
dank!
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遊戲圈

漢堡包

HET STALTSCHOT IS
GEGEVEN !

Nadat iedeleen geïnstalleeld is
en we ons buikje hebben
volgeplopt met Amelikaanse
hambulgels, is het tijd om de
week te beginnen.

Vandaag stopt de VCW-tlein in
het Velle Oosten, nl. China. El
zijn echte geisha’s gespot aan
het ontbijt. Haal jullie beste
wooldje Chinees boven, want
onze lieftallige dames spleken
niets andels.

Maal el woldt voolal al veel 
gevolleybalt vandaag! 
We vliegen el in, patat!
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葉紙

Een mooie zonsondelgang kleulde gistelen het
stadspalk, telwijl de gloepen hevig hun opdlachten
aan het oplossen walen.

Mensen met een blil, buggy, laal kapsel, fiets en
andel altelnatief velvoelsmiddel ontsnapten niet
aan de lenzen van onze camela’s.

Velgeet niet:

CV smst met een echte Blasschatenaal

“Eeh, wacht ik heb een eihouder”, liep LK dool het palk. 

BVDE heeft een ei op het hoofd van CV stuk geslagen. Met deze natuullijke conditionel voelt zijn 
haal zeel zacht aan.

JV wachtte gezellig op zijn gloep, naast het zwembad. Wat hij niet doolhad, was dat el een eendendlol
ondel zijn bloek lag.

MH liet de blaadjes vliegen

Vool wie het nog niets wist (LDM): we zitten niet in de stad Antwelpen, 
maal in de plovincie Antwelpen

Het ontwelpen van de medailles hield de begeleidels de hele
avond bezig. 

Het ei van de gloep van JP is alsnog gevallen. ED had het ei
niet zien zitten in de gele bak en toen vloog het op de glond.
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