HUTTENDORP 2019 - informatiebrief
Wat:

het met een groepje van 4, 5 of 6 kinderen bouwen van een hut in twee dagen en deze hut
op de derde dag laten zien aan je familie

Wie:

voor kinderen uit Rouveen die op het moment van inschrijven in groep 5, 6, 7 of 8 zitten of
die op speciaal onderwijs zitten en van dezelfde leeftijd zijn.

Waar: het parkeerterrein bij de voetbalvereniging aan de Korte Kerkweg in Rouveen
Wanneer: 21, 22 en 23 augustus 2019
Waarom: om te leren dat je samen veel kunt bereiken!
Hoe:

in een sfeer van sportiviteit!
~~~

Inschrijven en inschrijfgeld inleveren (inschrijven uiterlijk 31 mei 2019;
inschrijfgeld inleveren alleen op 5 juni 2019)
Inschrijven moet via de website www.munnikenslag.nl/huttendorp. Vul het formulier samen met je
ouders in. Inschrijven kan tot en met vrijdag 31 mei 2019. Bij het inschrijven:
•

•
•

mag je twee namen vermelden van kinderen bij wie je graag in de groep zou willen. Het is
niet zeker dat je bij deze kinderen in een groep komt. Wij maken de groepsindeling, om er
voor te zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen. Vlak voor de zomervakantie wordt de
groepsindeling bekend.
kun je een straatnaam opgeven voor huttendorp.
kunnen kinderen uit groep 8 aangeven of ze burgemeester willen worden en of ze willen
overnachten in Huttendorp.

Inschrijfgeld inleveren kan maar op één moment: woensdagmiddag 5 juni van 13.30 tot 15.30 uur in
de bibliotheek in Rouveen. Het inschrijfgeld bedraagt € 17,50.
~~~

De bouwdagen (woensdag 21 en donderdag 22 augustus)
1. Neem elke dag je deelnemerskaart mee en meld je aan het begin van elke dag bij de infopost. We
strepen je naam af op de lijst. Zo weten we of alle kinderen er zijn.
2. Je mag bouwen van 9.00 tot 17.00 uur. Na afmelding mag je weg vanaf 15.00 uur.
3. Je moet zelf voor gereedschap zorgen (geen elektrisch gereedschap). Wij zorgen op huttendorp
voor hout en spijkers.
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4. Drinken krijg je van ons. Tussen de middag is er een schafttijd waarin je je brood op eet dat je van
huis hebt meegenomen.
5. Je mag geen vuur, lucifers, aanstekers, radio of muziek o.i.d. meenemen.
6. Draag klompen of schoenen met een stevige zool vanwege de rondzwervende spijkers.
7. Houd je hemd aan ter voorkoming van verbranding of verwonding.
8. Pas goed op je spullen (ook op je portemonnee). De organisatie is hier niet verantwoordelijk voor.
9. Als je iets vindt, geef je het af bij de infopost. Daar is een bak met gevonden voorwerpen. Als je
iets kwijt bent, kun je daar vragen of het gevonden is.
10. Als je gewond bent, kun je terecht bij de EHBO-post. Deze is naast de infopost. De mensen van de
EHBO herken je aan de gele hesjes met de blauwe letters.
11. Voor vragen of problemen kun je terecht bij de herkenbare personen die toezicht houden op het
terrein en bij de infopost.
12. Op woensdag wordt bekend gemaakt wie de burgemeester is van huttendorp. We verzamelen
alle aangemelde namen op briefjes en iemand zal uit deze briefjes de burgemeester trekken.
13. Woensdag om 17.00 uur moet de ruimte om je hut netjes opgeruimd zijn. Je gereedschap neem
je mee naar huis of berg je op in je hut.
14. Donderdag om 17.00 uur moet alles goed opgeruimd zijn, ook je gereedschap. Voor rommel om
je hut krijg je minpunten van de jury. Wat je over hebt aan hout en spijkers breng je terug. Als de jury
nog spijkers op de grond ziet liggen, krijg je daarvoor minpunten!
15. Op huttendorp geldt, net als thuis en op school, dat je elkaar niet plaagt of pest. Als je dat wel
doet, word je daar op aangesproken en mag je in het ergste geval niet meer meedoen. Wij letten
hier goed op!
16. De spelregels voor het bouwen:
a. Spijkers en hout mag je ophalen, maar niet zelf pakken. Er staat iemand bij het kraampje, die het
uitdeelt. Wanneer er niemand is, vraag dan aan iemand van de organisatie om je te helpen.
b. Haal niet te veel materialen op waardoor anderen te kort komen.
c. Jullie moeten de hut zelf bouwen. Als het helemaal niet lukt, mag van een van de mannen die
daarvoor rondlopen vragen om je een beetje te helpen.
d. Al het bouwwerk moet op huttendorp gebeuren. Je mag dus niet alvast thuis een raampje of
deurtje timmeren en dit meenemen. Je mag thuis wel alvast een bouwtekening maken.
e. Als je de hut in delen bouwt, moet die op spierkracht in elkaar worden gezet. Er mag dus geen
heftruck voor nodig zijn om bijvoorbeeld het dak op de hut te zetten.
f. Je mag geen verf en geen riet als dakbedekking gebruiken.
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g. Scharnieren voor deuren of raampjes mag je van huis meenemen. Gordijntjes, vloerbedekking en
andere spullen voor de inrichting van je hut mag je op donderdag eventueel door je ouders laten
brengen. Je moet ze wel weer mee naar huis nemen. Als wij dat moeten opruimen, kost ons dat veel
geld.
17. Kinderen uit groep 8 mogen donderdagavond overnachten in tenten. Voordat we gaan slapen,
gaan we samen nog een aantal leuke activiteiten doen. Hierover lees je meer in de brief die je
meekrijgt als je in groep 8 zit.
~~~

De kijkdag (vrijdag 23 augustus)
1. Eten en drinken krijg je van ons.
2. Neem deze dag droge kleren mee voor als je bij de afsluitingsspelen nat wordt. Je kunt douchen en
omkleden in de kleedruimtes van de voetbal.
3. Als je de hut na afloop mee naar huis wil nemen en dit van je ouders mag, moet je het hutnummer
doorgeven aan de infopost.
4. Vanaf 10.00 uur is huttendorp open voor publiek. Het publiek kan de hutten bekijken, langs de
mini-markt gaan van ondernemers uit de buurt, en koffie, frisdrank of snacks kopen. Voor de
kinderen is er een springkussen. Laat je portemonnee op deze dag niet achter in je hut.
5. Om 11.00 uur maakt de jury de prijswinnaars bekend. Uit iedere groep (dus groep 5, 6, 7 en 8)
worden de mooiste hutten gekozen. De hutten worden beoordeeld op stevigheid, vorm, afwerking,
inrichting en creativiteit. De bouwers van de winnende hutten krijgen een mooie verrassing! Er is ook
een verrassing voor degene die de leukste straatnaam heeft bedacht.
6. Aansluitend is er een veiling van een aantal mooie houten objecten.
7. Om 13.30 uur beginnen de afsluitingsspelen voor de huttendorp-kinderen. Bij mooi weer zijn dat
waterspelen. Bij slecht weer kunnen we besluiten de waterspelen niet door te laten gaan. In dat
geval sluiten we huttendorp af met een andere activiteit. Hierover hoor je dan meer.
~~~

De hut ophalen (vrijdag 23 of zaterdag 24 augustus)
1. De hut kan worden opgehaald op vrijdag tussen 17.00 en 20.00 uur of zaterdag tussen 8.00 en
10.00 uur.
2. Zodra de hutten bij de containers staan, mag er hout afgesloopt worden om mee te nemen. Dus
geen hutten slopen op het terrein!
~~~
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Oproep aan de ouders
1. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers: vrijwilligers die willen helpen bij schoonmaak (toiletten),
verzorging (koffie/thee), bouwen (kinderen helpen waar nodig), opruimen (terrein) en/of
waterspelen (begeleider, klaarzetten, afbreken). U kunt zich via de website opgeven voor een of
meer van deze taken. Via de email krijgt u bericht.
2. Tijdens de bouwdagen is het terrein niet toegankelijk voor publiek. Iedereen die op woensdag of
donderdag op huttendorp komt, dient zich te melden bij iemand van de organisatie.
3. Zorg dat u bereikbaar bent, thuis of via de mobiele telefoon. Als een kind gewond raakt en een
huisartsbezoek lijkt nodig, nemen we telefonisch contact op. Als u op dat moment niet bereikbaar
bent, kan de organisatie zelf beslissen om naar een huisarts te gaan.
4. Als er onweer komt, verzoeken wij u dringend om uw kind op te halen. Voor de gevolgen van
onweer kunnen wij niet instaan. Na het onweer zijn de kinderen weer welkom en kan er verder
gebouwd worden.
5. Bij een regenbui kunnen de kinderen schuilen. Als wij het nodig achten, kan het zijn dat wij de
kinderen naar huis laten gaan om droge kleren aan te doen.
6. Voor dringende gevallen is de organisatie te bereiken via huttendorprouveen@hotmail.com.
~~~

Wij hopen op een geslaagd huttendorp in Rouveen en zien jullie graag op 21, 22 en 23 augustus
2019!
Hartelijke groeten,
Huttendorpcommissie Munnikenslag
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