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21.00u

Pressure Cooker
Op maandag 15 en dinsdag 16 mei vond bij ons op school de Pressure Cooker plaats.
In 36 uur tijd hebben 15 studenten van verschillende disciplines van de HAN een klim- en klauterbaan
ontworpen als start van het Groen Wereldplein. Dit hebben zij gedaan in samenwerking met verschillende kinderen uit de bovenbouw.

Woensdags 7 juni gaan we daadwerkelijk starten met de bouw van de klim- en klauterbaan op het
middenbouwplein.
Mochten u een steentje bij kunnen en willen dragen tijdens de bouw, dan horen wij dit graag. Alle hulp,
groot en klein, is welkom. U kunt dan mailen naar directie@delanteerne.nl.

Bouwdorp Hees, Editie 2017 (“Expeditie Bouwdorp”)
Om even een beeld te schetsen, men neme een flink grasveld in de wijk Hees en bakenen dit af met
een hekwerk. Er volgt aanleg van water, elektra, plaatsing van een toiletwagen en er wordt een grote
tent opgesteld. Er worden ongeveer 600 pallets langs het terrein opgestapeld en een springkussen
wordt geplaatst. En dan kan het feest beginnen. Tweehonderd kinderen in de leeftijd van vier tot en
met twaalf jaar die vier dagen lang hutten bouwen onder begeleiding van zaagvaders en
spijkermoeders, een gevarieerd programma van knutselen, tekenen, sport & spel en ook workshops
volgen. Met recht een evenement te noemen.
Traditiegetrouw in de laatste week van de zomervakantie, vindt Bouwdorp Hees met als thema
‘Expeditie Bouwdorp’ plaats van maandag 21 augustus tot en met donderdag 24 augustus 2017 en is
bedoeld voor kinderen uit de wijk Hees in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar, of uit Groep 1 t/m 8.
Op zondag 20 augustus 2017 is de feestelijke opening van deze 8 ste Editie van het bouwdorp in het
Kometenpark. Voor meer informatie en inschrijving, kijk op www.bouwdorphees.nl of op
www.dorpsbelanghees.nl.
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