
DE DINSDAG IS BEGONNEN

KINDERBURGEMEESTER

Dit jaar is de huttenbouw geopend
door de kinderburgemeester van

Alphen aan den Rijn. Hier is Maud
(Wijk A) aan het woord.

Vandaag is het dag 2 van de
huttenbouw. nu is iedereen bezig
met de hutten af te maken. Ook
krijgen we vandaag ijsjes van de
MacDonald's, daar heb ik zin in.

De huttenbouw gaat niet alleen om
de hutten bouwen, want

samenwerken doe je ook en je maakt
ook sterkere banden met elkaar. 
De meeste kinderen zijn nu bijna
klaar met bouwen, dus die zijn al

bezig met de versiering.
De wijken zijn goed ingedeelt zodat
iedereen zijn eigen ding kan doen.

Ookal doet iedereen zijn eigen ding,
er staan altijd super mooie hutten!

De dinsdag is weer afgelopen en wat zien de
hutten er al leuk uit.

Morgen gaan we natuurlijk alles afmaken voor
de verkoop.

Nadat de wijken helemaal opgeruimd zijn
krijgen jullie van ons krijt om de hutten te

kleuren.
Neem zelf natuurlijk ook wat mee om 

het nog gezelliger te maken. Vergeet niet dat
er een wedstijd is voor de mooiste 
binnenkant van de hut. Wie weet 

win jij een leuke prijs.
Als alle hutten klaar zijn hebben we 

nog leuke spelletjes voor jullie.
Zoek ook alvast spulletjes op voor de 
verkoop op de donderdag. Het mag 

maximaal 1,00 kosten. Er mogen geen wapens,
kaarsen

aanstekers etc. verkocht worden.
Wil jij een advertentie in het krantje met wat je

gaat verkopen?
Stuur een mailtje met eventueel een foto naar

krantje-huttenbouw@hotmail.com 
of kom naar wijk E en vraag naar Jessica.

                                 En vergeet je
                                                 slaapvergunning niet
                                                 in te leveren en draag

                                       dichte schoenen!
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PRIJSVRAAG
Weet jij wat voor zin de woordzoeker

onthuld?
Mail dan jouw antwoord naar krantje-
huttenbouw@hotmail.com en wie weet

win jij een leukorgineel huttenbouw
cadeau!

graag 1 persoon per mail, en graag je
wijk vermelden.

Meedoen kan tot donderdag 11 uur!

Vandaag begonnen we lekker de
dag. Het is heerlijk weer en daar
hoort natuurlijk ook een ijsje bij.

En de 2 jarige van vandaag
mochten zelf hun ijsje tappen,

Gefeliciteerd Leah van Zanten (Wijk
B) en Jildou de Vries (Wijk A).

 Bedankt MacDonald's voor wee de
lekkere ijsjes!

IJSJES!!

SNACKKAR

Elke dag staat de snackkar er weer.
Vergeet niet om je muntje, tegen een
contante betaling van 3,50, te kopen

bij de snackkar. Dit kan tot 11.30
uur!

Met morgen patat met kipnuggets en
saus naar keuze!

Bedanken jullie de mensen van de
snackkaren voor het lekkere eten?

Editie 2022
Dinsdag 9-8


