
Hoi!

Ik kan bijna niet meer wachten! Vrijdag komt ein-de-lijk Castle Day seizoen 3 uit! Het 
is echt mijn favoriete game en nu komt dan het nieuwe seizoen! Ik ben echt 
benieuwd wat er nieuw is en ik ga vrijdag zeker weten meteen spelen! Het hele 
weekend lekker gamen!

Ik hoop alleen niet dat die gasten van vorige week ook weer online zijn. Tjonge wat 
gingen die tekeer, zeg! De hele tijd gebruikte ze scheldwoorden en ze waren echt 
niet aardig tegen anderen.
Als ik er dan wat van zei, kreeg ik als antwoord: “Grapje, moet kunnen toch?” Nou, ik 
vond het helemaal niet grappig! En de anderen ook niet, denk ik, ze leavden in ieder 
geval erg snel.

Toch jammer. Ik ga nu maar met vrienden afspreken om op een bepaald tijdstip in te 
loggen. Dan kunnen we tenminste samen spelen. Als er dan zo’n schreeuwlelijk 
bijkomt, rapporteren we hem gewoon. En dan blokkeren we hem.
Dan houden we het tenminste gezellig. 
Wel even opletten dat we de tijd in de gaten houden. Vorige week waren we ook 
samen aan het spelen en toen was het ineens hartstikke laat! Helemaal de tijd 
vergeten. We waren zo lekker bezig. Misschien moeten we voor we beginnen even 
duidelijk afspreken tot hoe laat we spelen. Mijn moeder was toen ook echt heel 
boos. Ze vindt sowieso al dat we te veel gamen. Maar zelf zit ze ook heel vaak op 
haar telefoon spelletjes te doen. 

Wat maakt het nou uit hoeveel ik game? Ik bedoel, ik leer ook echt veel van die 
games. En ik speel altijd samen met anderen. Ok, ik geef toe dat ik het soms wel 
moeilijk vind om te stoppen en ik heb ook al best wel wat geld uitgegeven aan mijn 
games.
Hmmm, misschien toch even goed op letten. Hoe doen jullie dat?

Groetjes,
Melle.

Game on / Game over?


