Vrijdag 30 mei 2014

PROGRAMMA vrijdag 30 mei 2014:
10.00 uur Het hek gaat open, alle bouwers
komen het bouwterrein op.
10.15 uur Het timmeren kan beginnen
11.00 uur Kabouters arriveren
12.00 uur Hamers neerleggen, er gaat
gegeten worden.
12.30 uur Schafttijd zit erop
Veld 1 t/m 3: gaat timmeren
Veld 4 t/m 8: Spel
15.00 uur Kabouters worden opgehaald
15.45 uur Onderbouw: Stoppen met bouwen
Bovenbouw: weer terug op terrein
Opruimen en spijkers zoeken.
Spijkerbode wordt uitgedeeld.
16.00 uur De bouwertjes verlaten de
bouwplaats en keren huiswaarts.

MEDEDELINGEN:
- neem je goede humeur mee
- zet je naam op je hamer
- zorg dat de kinderen dichte schoenen
aan hebben ivm eventueel verdwaalde
spijkers
- doe geen kostbare spullen in de tas van
uw kind
- alle dagen zwemspullen meegeven.
- gevonden voorwerpen kunnen maandag
2 juni worden opgehaald bij het ijsboetje
tussen 19:30 en 20:30 uur
- Zorg dat uw kind een plastic tas mee
heeft, waar hij/zij haar jas in kan doen.
Laat de kinderen niet van pet ruilen. Dit
ivm met eventuele verspreiding van
hoofdluis. Controleer uw kind regelmatig
op hoofdluis
- Wij zoeken ouders, familie en kennissen
voor het helpen opruimen van het terrein
op zondagmorgen.
- Alle foto’s van K.S.B. 2014 zijn vanaf
nu te zien op:

www.kinderspelenbouw.nl
Het telefoonnummer van KSB is:
06-23245695
Het e-mailadres is:
ksb_abbekerk@hotmail.com
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2014

jaargang 16

Van de voorzitter:
De positieve energie
stroomt door het houten
ruimtedorp heen. Wat een
feest en wat een
fantastische sfeer onder de
bouwers en vrijwilligers. De
zon heeft goed naar ons geluisterd en is
vandaag volop aanwezig. Completer kan het
niet.
De stapels met pallets slinken en de
bouwwerken worden heuse creaties met
complete daken, veranda’s en voordeuren.
Bij de zaaghut wordt gevraagd om
scharnieren, drangers en noem maar op. Alle
bouwers gaan voor de allermooiste en
origineelste hut.
Het bouwen van de hutten gaat heel snel,
zelfs bij de kabouters ontstaan er ware
kastelen. De ouders zullen versteld staan
morgen tijdens het kijkuurtje.
Op dit moment is bijna niemand van de
onderbouw herkenbaar, ze worden heel mooi
gemaakt door de meisjes bij de knutselhoek.
De schmink is bijna niet aan te slepen.
De bovenbouw vermaakt zich op het moment
met levend stratego in het bos.
Onder de vrijwilligers begint de spanning te
stijgen. De befaamde hintsavond komt
eraan. Wie gaan er winnen? De mannen
hopen op de volgende overwinning. De
vrouwen bouwen een stevig team.
Morgen weten we het.
Fijne dag en tot morgen!
Herkenningsteken van geel:
Wij hebben voor een minion
gekozen. Het thema is
ruimte en dit is toch een
aliën. Een minion is bekend
bij de kinderen, hij is geel,
en dat is de kleur van onze
groep. Genoeg reden dus
om voor dit teken te kiezen.
Roos heeft de minion voor
ons getekend en wij hebben
het zelf geschilderd met
Dave, Joris, Michiel, Arco, Bas en Nikki.
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Zoek de 10 verschillen:

Jongen van de dag:
Hoi, mijn naar is Mees Vijn.
Ik ben 9 jaar en woon
samen met vader Bert,
moeder Lydia en mijn broers
Jesse en Daan in Abbekerk.
Ik zit op OBS de Plaats in
groep 5. Voetbal is mijn
sport. Net als heel veel
kinderen ben ik gek op patat. Verkering heb ik
(nog) niet.
Later wil ik graag bouwvakker worden, omdat
ik bouwen zo leuk vind. Daarom doe ik al weer
voor de 3e keer mee aan het huttendorp.
Ik bouw mijn hut samen met Stijn, Wessel,
Yarran en Renzo. Mijn broer Daan is dit jaar
persmuskiet en ik denk dat mijn vader weer
nachtwacht is.
Als ik een miljoen win, ga ik een quad en een
groot huis kopen.
Vrijwilligersavond donderdag:
Het programma begon om 20:30 uur. Eerst
kregen we een brandinstructie. Iedereen mocht
proberen om het brandende water te blussen.
Daarna gingen we 30 seconds spelen met heel
de groep. Dat was ook wel leuk om te doen.
Van iedere groep (kleur) moest er iemand
woorden van kaartjes omschrijven of
uitbeelden. Per goed geraden woord kreeg de
groep een punt. Uiteindelijk heeft Oranje
gewonnen. Gelukkig was het droog in de
avond, maar echt warm was het nog niet…
‘But no problem’ want het vuur hield ons wel
warm. Het was een hele gezellige avond en ik
zou zeggen tot vanavond.
----

Herkenningsteken Wit:
Ons herkenningsteken
was net zo moeilijk te
bedenken. Wat is wit en
heeft met de Ruimte te
maken? Een astronaut in
een wit pak natuurlijk.

De knutselhoek:
Ha, gelukkig is het lekker zonnig vandaag. Dat
is een goed begin van de dag. De kindertjes
komen weerstralend aan om geschminkt te
worden. En er wordt weer geschilderd. Grote
en kleine stukken, ze zijn goed bezig om er
weer prachtige hutten van te maken.
De Knutselmutsen
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Jarige van de dag:
Vandaag is Jort Schipper
jarig. Hij is 10 jaar
geworden. Jort woont in
Abbekerk en zit op OBS de
Plaats. Hij heeft verkering met Nicky. Het liefst
een hij macaroni. Er doen diverse familieleden
mee van Jort, te weten Lieke, Niels, Jim en
Jet. Hij voetbalt bij ALC en zijn idool is Lionel
Messie, omdat hij het zo’n goede voetballer
vindt.
Het is de 4e keer dat Jort
meedoet aan KSB, en het
leukste vindt hij het bouwen van
de hutten. Mocht hij een miljoen
winnen, gaat hij eerst wat leuks
kopen en geeft € 100.000,= aan
een goed doel.
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Meisje van de dag:
Vandaag is dat een van
onze kabouters. Het is
Fenne Rijsburger. Ze is 5
jaar en woont in Abbekerk.
Ze zit in groep 2 op OBS de
Plaats. Het liefste eet ze
pizza. Ze heeft verkering
met Stan. Later wil ze
graag politie worden.
Het is de eerste keer dat ze mee doet aan
KSB, gewoon omdat ze het leuk vindt. Ze
maakt de hut samen met Stan, Keano, Koen,
Daan, Sam en Luca. Haar idolen zijn One
Direction, Michael Jackson, Fun, omdat ze
goede liedjes hebben. Met een miljoen zou ze
een paard kopen.
Ze wil nog meedelen dat ze het interview heel
leuk vind.

Top 5 van de kinderen:
- Tsunami, DVBBS & Borgeous
- Happy, Pharell
- Dark Horse, Katy Perry
- Year, Year of summer, Wildstylez
- Little things, One Direction

EHBO:
Dreamteam Berend en Linda
zitten in de zon, zoooo
naar…
Ook vandaag spijkers in de
voetjes, splinters, bloedneuzen
en schaafwondjes. Dit betekent maar 1 ding:
Er wordt nog steeds heel hard gewerkt door de
bouwers.
Pleisters plakken, splinters eruit, proppie
watten in de neus, hier en daar wat
wonderspray en een snoepje. Dan lachend en
vol goede moed de EHBO-post weer verlaten
en weer door……
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Vrijwilligster van de dag:
Mijn naam is Brittany
Huiskes. Ik ben 15 jaar en
woon in Abbekerk. Het liefst
eet ik patat met een kroket.
Ik zit op SG Newton in
Hoorn. Ik weet nog niet
precies wat ik later worden
wil, maar in ieder geval
gelukkig. Ik voetbal met de toppers van ALC
MC1. Dit is de eerste keer dat ik meedoe als
vrijwilliger. Ik help bij het bouwen van de hutten
in groep paars. Het is heel gezellig bij KSB met
de vele leuke vrijwilligers en kinderen.
Als ik een miljoen zou winnen, zou ik lekker
gaan shoppen met vriendinnen en een huis
kopen.
Ik vind het echt super dat KSB georganiseerd
wordt in Abbekerk, want het is hartstikke
gezellig en iedereen heeft het naar zijn zin.
Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Wist u dat:
- …. Joris gek is op billen? Hij
neemt er zelfs foto’s van.
- …Woedie een hoog
knuffelgehalte heeft
- ….dat Leon niet te laat
kwam, omdat hij moest werken
vandaag en dus niet bij het huttendorp
was.
- …..dat dinsdagnacht elke 3 kwartier de
wekker ging om de pomp aan te zetten
- ….er een miljoen gaatjes in de ijsbaan
zijn geprikt en het toch niet gelukt is om
het terrein droog te krijgen
Dagboek van de pers:
De dag begon om 8:30. Omdat het zonnetje
scheen konden we lekker buiten ontbijten.
De kinderen hebben gister zo hard gewerkt,
dat de hutten al aardig opschoten.
Vanmorgen gingen daarom de groepen geel
en paars spelletjes doen in het bos.
’s Middags ging de bovenbouw levend stratego
doen in het bos.
Groen tegen Oranje in het bos bij het
zwembad. In het park bij de schelpenberg
streden Rood tegen Blauw en Zwart tegen
Zwart.
Aan het einde van de middag had iedereen
een lekker rood gezicht en waren bijna alle
daken al op de hutten. Dit was het einde voor
de peuters, die hele mooie hutten hebben
gebouwd.

Antwoorden puzzels spijkerbode 29-05-2014:
Woordzoeker: Thema ruimte
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Denkertje: Saturnus
Oplossing Sudoku 1
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PROGRAMMA zaterdag 31 mei 2014:
10.00 uur Het hek gaat open, alle bouwers
komen het bouwterrein op.
10.15 uur Vertrek naar het zwembad.
11.45 uur Kinderen weer terug naar het
terrein.
12.00 uur Schafttijd, er gaat gegeten worden.
12.30 uur Schafttijd zit erop, de hutten
kunnen worden afgebouwd en
aangekleed.
15.45 uur Stoppen met bouwen, opruimen en
spijkers zoeken. Spijkerbode wordt
uitgedeeld.
16.00 uur De kinderen gaan naar huis om
hun slaapspullen te halen.
20.00 uur De kinderen kunnen hun bed
opmaken en de ouders en
belangstellenden mogen de hutten
bekijken.
21.00 uur De ouders en belangstellenden
moeten het terrein verlaten.
21.30 uur Verzamelen voor de fakkeloptocht.
22.45 uur De kinderen gaan naar de hutten.
Het avond programma is onder voorbehoud
van het weer.
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Het KSB Bestuur 2014

Hier valt niet op te bouwen.
Achter van links naar rechts:
Koen Hubers – Marsja Ros – Jan Boeder
Moreno de Vries – Thijs van der Sluis
Voor van links naar rechts:
Ilse Blank – Stefan Punter – Monica Bruinsma
Daniëlle Ros – Joyce Stam
Er wordt van alles geprobeerd………

De nieuwe bouwlocatie.
Laatste officiële vergadering.

Hout
genoeg,
Het maken van herkenningstekens.
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Er wordt volop gebouwd.

Welkomst woord van de voorzitter.

Huttendorp in aanbouw.

Aftellen van 10 naar……..

Er wordt geknutseld en geschminkt.
Er worden zelfs daken
opgezet.
Resultaat na dag 1.

De poort is open, de kinderen stromen naar
binnen, KSB 2014 is van start gegaan.
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