
Huttenbouwdag in Nieuwdorp 
 

De huttenbouwdag komt er weer aan, dus schrijf je in! 
 

De huttenbouwdag is weer op de laatste vrijdag van de zomervakantie, dus op  

10 augustus 2012. Het is op de speelweide in het Sloebos Hertenweg/Havenweg. 

 

Het is bedoeld voor alle kinderen uit Nieuwdorp, die op de basisschool zitten (leeftijd 4 t/m 

12 jaar). Voor de kinderen uit de groepen 1 /2 is een volwassen begeleider verplicht! 

 

Het begint om 10.00 uur. Tussen de middag blijven we frietjes eten. 

Alle ouders, opa’s en oma’s kunnen de hele dag door een kijkje nemen, naar jullie 

zelf gemaakte hutten. Tussen 16.00 en 16.30 uur moet de hut afgebroken worden. 

Daarna verzamelen we tussen 18.30 en 19.00 uur weer op de speelweide. 

Waar we vervolgens aan de brandweer vragen om hier een mooi brandje van te maken. 

 

De kosten zijn per kind € 5,00 en vanaf het derde kind de helft.  

Betalen doe je gelijk bij opgave. 

 

Wat moet je allemaal meenemen? Een hamer en een beker met schroefdop (met je naam 

erop). Doe ook je oude kleren aan. Zorg voor schoenen met stevige zolen (i.v.m. het trappen 

in spijkers). En neem je stralend humeur mee !! 

Willen jullie ook sparen voor oude lakens en (oude) rollen behang? Verf is niet toegestaan, 

in verband met het verbranden van de hutten. 

 

Om alles goed te laten verlopen en voor de veiligheid van uw kind is het belangrijk om 

per hut een volwassen begeleider te hebben. 

Verder zijn  ouders, opa’s, oma’s, broers of zussen (vanaf 13 jaar), die willen helpen, ook van 

harte welkom! 

 

Deelname aan de huttenbouwdag is geheel voor eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk 

voor eventueel letsel of schade. 

 

Bij slecht weer gaat de huttenbouwdag niet door, de afmelding zal dan hangen vanaf 

9.00 uur bij de supermarkt. 

 

Voor 24 juni moeten jullie je opgeven, bij Mariska van Dam  Pr. Bernardstraat 27, 

Jarina Geschiere Pr. Christinastr. 24 of Sandra Moerdijk Hertenweg 41. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ik doe mee aan de Huttenbouwdag en betaal € 5.00 bij opgave. 

 

Naam   Adres   Leeftijd Tel.nr.   Mobiel nr. 

………………… ……………….. ……… ………..  …………. 

………………… ……………….. ……… ……….. …………. 

………………… ……………….. ……… ……….. …………. 

 

Vrijwilliger/begeleider: 

 

………………... ……………….   ……… …………. 


