Sessie 54. Meningen over De schoolreis naar Frankrijk

Waar

Onwaar

Valt niet te zeggen

Sessie 54. Uitspraken over De schoolreis naar Frankrijk

Het is belangrijk om je tent altijd netjes te houden.

Als je nerveus bent over de activiteiten op kamp,
dan moet je proberen er over heen te zetten.

Het is belangrijk dat je in het Frans kunt vragen om
wat je nodig hebt.

Je krijgt meer vriendschap met je juf of meester als
je op kamp bent.

Wie op kamp in Frankrijk heimwee krijgt moet wel
een watje zijn.

Als je het eten niet lekker vindt, dan moet je er luid
over klagen.

Je moet proberen aardig te zijn tegen iedereen op
reis, zelfs als ze niet aardig zijn tegen jou.

Voor de veiligheid moet ja altijd doen wat je wordt
gezegd wordt.

Als je problemen hebt dan is het beste om er met
iemand over te praten.

Als je geen geld meer hebt, dan kun je het altijd van
iemand lenen. Thuis betaal je dan weer terug.

Je moet elke dag naar huis bellen.

Niemand moet proberen je over te halen om mee te
doen met dingen die je niet wilt.

Je ouders hebben veel geld betaald voor de
schoolreis, dus je moet er in elk geval voor zorgen
dat jij je vermaakt.

Als je goed kunt zwemmen, dan hoe je bij het
surfen geen reddingsvest om.

Als je met een team gaat sporten, dan moet je alleen
de beste spelers in jouw team kiezen.

Bij de disco moet je er voor zorgen dat je niet naast
mensen met stomme kleren gaat staan.

Bij alle activiteiten is het belangrijkste dat je samen
werkt.

Je kunt brutaal zijn tegen de instructeurs, want na
het schoolkamp zie je ze toch nooit meer.

Op een schoolkamp is het belangrijk dat je lol hebt.

Het is niet belangrijk je aan de regels te houden,
want op schoolkamp is een soort vakantie.

