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Geen wekker zonder stekker. . .
Zag je dat? Hoe Zoev de Boev zijn tanden in het snoer zette.
Alles donker en geen stroom meer. Gelukkig koken wij hier op gas.
Want anders hadden we niet eens een kopje thee kunnen zetten.
En wat ook fijn is, is dat we goed op weg zijn om hele goede circusacts te regelen. Het ziet ernaar uit dat we die nare Amrovitsj
heus snel kunnen afbetalen. Eerst maar even wat mannetjes
zoeken die alles kunnen als er maar een stekker aanzit. Want
wat licht en geluid zou nog wel eens van pas kunnen komen..
Er komt een man bij de circusdirecteur en vraagt:’Heeft u voor mij een

Heb je al een kaartje gestuurd naar het thuisfront? Met de spelers van
dit Kampjaar erop. Of naar
de directeur van je school?
Met een leuke tekst erop,
zoals ‘het is hier fantastisch!’
Vanavond tijdens de Markt
kun je ook weer een kaart
kopen. Met een postzegel.
Ook al komen je ouders op
visite, dan is het juist leuk
om ze toch een kaartje te
sturen. Ik denk dat ze dat
niet verwachten.

baan als leeuwentemmer?’ ‘Nou vandaag niet, ik heb net iemand aangenomen. Kom morgen maar eens terug’, zegt de directeur.

Circus Pavarini is er niets bij,
bij het Playmobil Circus dat

door de circusartiesten in

Lemmer werd geënsceneerd
voor een opdracht uit de Cyberquest.

Eh, andersom natuurlijk. Of
weet je wat? Ze zijn allebei

hun eigen circus en ze hoeven
dus niet vergeleken te wor-

den. Ja, dat lijkt me een
keurige oplossing.

Wat was het gaaf he, gisterenavond. In de circustent

(gewoon het Amfi met een

flink stuk zeil :) ) en dan die
adembenemende capriolen.

Bravo, bravo bravo!

-

-

Dit shirt kun je op de Markt kopen! Het is het
themashirt. Dat wil zeggen dat je met dit shirt

Huuuu, een teek!
We hebben er niet voor niets een lied over in de Liedbundel
gezet. De teek. Het is niet erg als je er eentje hebt. Wat
je vooral niet moet doen, is eraan kriebelen, pulken of
proberen hem er zelf uit te halen.
Wat je wel moet doen is dit:
Kom er zo snel mogelijk mee naar de EHBO op de Stoep.
Dan verwijdert Sabine (onze chef EHBO) het beestje met
een tekentang. En is er niets meer aan de hand.

laat zien dat je erbij was tijdens het 62e Nationaal Kamp Hattem.

