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Postbodes 
Vandaag is huisje 16 postbode. En dat 
doen zij supergoed! Het was best een 
klus om al die post te sorteren.  

 

 
 
 

 

PROGRAMMA DONDERDAG 

13.00 uur   Aanmelden 
13.30 uur Timmeren en versieren 
14.30 uur Voorstelling 
15.30 uur Huisjes opruimen 
17.00 uur Frietjes eten 
17.30 uur Ouders weer welkom 
18.00 uur Feestavond 
22.00 uur Naar huis 
 

 

 

HET WEER DONDERDAG 

 19° 
Een beetje regen….maar bij de 
voorstelling in de manege hebben we 
daar geen last van! 
 

 

Milieuprijs  
Gisteren is de eerste milieuprijs 
uitgereikt. De geheime milieupolitie 
inspecteert de huisjes en geeft de prijs 
aan het huisje dat aan het eind van de 
dag het beste heeft opgeruimd. Dus geen 
rondslingerend hout en spijkers en een 
mooi aangeveegde circuspiste. De 
milieuprijs  was gisteren voor huisje 4. 
Gefeliciteerd! 
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WIST JE DAT …..  
→ De eerste bouwdag altijd de drukste 

dag is bij de EHBO? 
→ Er gisteren 20 ‘blessures’waren? 
→ Er vandaag nog weer een nieuw 

groepje is gestart? 
→ Het gezellig druk is op ons 

bouwdorp? 
 
 

 

Slaapfeest 
Vanavond is het slaapfeest voor kinderen 
vanaf groep 6. Om 18.45 uur gaan de 
poorten van bouwdorp weer open. Eerst 
kijken we samen naar een film. Als het 
eenmaal goed donker is, beginnen we 
met de speurtocht. Aansluitend gaan we 
slapen in de manege. Vergeet je slaapzak, 
luchtbed/matje en zaklamp niet mee te 
nemen als je vanavond komt! Je kunt er 
ook voor kiezen om alleen film te kijken, 
mee te doen aan de speurtocht en 
daarna lekker thuis te slapen.  
 

 
 

 
 

 

Circuslunch 
Van al het timmeren en knutselen krijg je 
reuzehonger. Gelukkig staat de 
hulpleiding dan klaar met enorme stapels 
boterhammen. Ruim een uur lang 
worden er aan een stuk door 
boterhammen gesmeerd.  
En in een half uur tijd verdwijnen 45 
broden, 200 plakken kaas en 200 plakken 
boterhamworst in 250 hongerige 
kindermagen! 
 

 
 
 

 
 

Donderdagavond:  

FEEST 
Iedereen welkom 

Aanvang 18.00 uur 
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Elastic Fantastic 
Morgenavond is het weer zo ver! Het 
jaarlijkse bouwdorpfeest barst dan om 
18.00 uur los. Speciaal vanwege het 
thema Circus komt acrobaten trio Elastic 
Fantastic een optreden verzorgen. Elastic 
Fantastic is bekend geworden door hun 
deelname aan het RTL programma 
Superkids waar ze een mooie derde 
plaats behaalden in het voorjaar van 
2015.  
Nodig iedereen die je kent uit om je 
huisje te komen bekijken en daarna 
gezellig mee te feesten! 
 
 

 

Markt 
Vrijdag is de jaarlijkse markt. Je mag 
speelgoed dat je niet meer gebruikt 
(maar nog wel heel is) mee brengen om 
te verkopen. Maar ook andere dingen, 
zoals cake, snoep..... wat je maar kunt 
bedenken! En natuurlijk kun je 
circusvoorstellingen aanbieden.  
Je krijgt vrijdagochtend bouwgeld 
waarmee je de markt op kunt. Als de 
markt is afgelopen, verzamel je alle niet 
verkochte spullen, want die neem je 
weer mee naar huis.  
Na een broodje worst is het dan tijd om 
de huisjes op te ruimen en je spullen in te 
pakken. 

 
 

 

Hooggeëerd publiek…. 
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Circusdirecteur 
Gisteren is Liselot Coppens gekozen tot 
directeur van het circus in Den Dungen. 
Maar liefst 44 kinderen hadden op haar 
gestemd. Liselot was heel duidelijk in wat 
zij belangrijk vindt op Bouwdorp: dat het 
voor iedereen veilig is en dat iedereen 
een eigen mening mag hebben. 
Voor Liselot was het de laatste kans om 
directeur te worden. Ze zat vorig 
schooljaar in groep 8 van De Wegwijzer. 
Komend schooljaar gaat ze naar het 
Maurick College in Vught.  
Liselot woont in een heus kasteel, huisje 
7b. Met alleen maar meiden die allemaal 
supertrots zijn op hun huisgenoot. Het 
kasteel is samen met de hulpleiding aan 
de hand van een bouwtekening 
gebouwd. En het ziet er echt prachtig uit 
met mooie torens en een brug over de 
slotgracht.  
 

 

 
 

 

Creatent 
Zoals ieder jaar staan Annemarie en 
Francien in de creatent om verf en 
kwasten uit te delen. Dit jaar met hulp 
van deze dames. 
 

 
 

 

Frietjes op donderdag 
 
Ieder jaar eten kinderen en hulpleiding 
frietjes met een snack op donderdag.  
Dit jaar wordt voor het eerst aan de 
hulpleiding gevraagd om een vrijwillige 
bijdrage te doen voor het eten van de 
friet. Bij de frietkraam kan de bijdrage in 
een bus worden gedaan. Zo proberen we 
de kosten binnen de perken te houden. 
 

 

FIJNE AVOND EN ……. TOT MORGEN !!! 

 


