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Nieuwsbrief mei 2022

Kinderbouwplaats 'BouwBase' is geopend!

Op donderdag 28 april is 'BouwBase', een pop-up bouwplaats speciaal voor leerlingen van
groep 7 en 8, feestelijk geopend. Bouwbase is een initiatief van Bouwen aan de Bouw,
Friso Bouwgroep en Technolab SWF om meer kinderen op een praktische manier kennis
te laten maken met de bouwsector. De leerlingen kunnen in een ochtend of middag
meebouwen aan drie tiny houses (gemaakt door studenten van ROC Friese Poort
Drachten) en in de keet opdrachten doen die te maken hebben met o.a. ontwerpen,
plannen en calculeren. Zo ervaren ze het hele bouwproces van voorbereiding tot
uitvoering. De bouwplaats staat tot de zomervakantie bij Friso Bouwgroep in Sneek.
Daarna gaat het als een reizend circus verder door Friesland.  

We zijn inmiddels ook al op zoek naar een nieuwe bestemming voor BouwBase. Heeft u
een mooie locatie en wilt u graag meewerken aan dit project? Neem contact met ons op
via info@debouwietsvoorjou.nl of met Tineke de Groot (06-13686546).

https://mailchi.mp/e6ed8051887b/nieuwsbrief-mei-2022?e=[UNIQID]
https://www.youtube.com/watch?v=QJOLeS5Hi9o&t=30s


BWI studenten maken toiletten 'Bosk' natuurlijk

Via Bouwen aan de Bouw kregen leerlingen klas 4
VMBO-BWI van het Dockinga college in Dokkum
van 'Bosk', een kunstproject tijdens Arcadia
Leeuwarden, een leuke praktijkopdracht. Het
wandelende bos, dat de komende 100 dagen door de
stad verplaatst wordt, had een toilet nodig, maar een
blauwe plastic Dixie valt wel erg uit de toon tussen al het
groen. Daarom maakten de leerlingen een houten
ombouw van boomschorsplanken.

De ombouw is demontabel en kan op verschillende locaties makkelijk in elkaar worden
gezet. Het materiaal werd aangeleverd door Bouwgroep Dijkstra Draisma en Houtzagerij
Tijsma uit Noardburgum. 

Hebt u of weet u kleine projecten waar leerlingen BWI mee aan de slag kunnen? Laat het
ons weten. Het is voor de leerlingen heel motiverend om aan echte projecten te werken. 

De basis begint bij de fundering

Leerlingen van klas 3 VMBO BWI van het OSG
Singelland in Drachten krijgen op school het onderdeel
'bouwen van de fundering' en mochten bij Lont een kijkje
nemen op de bouwplaats in Drachten, om te zien hoe
het leggen van funderingen er in de praktijk aan toe
gaat. Binnenkort krijgen de leerlingen ook nog een
gastles, waarbij ze een projectleider, werkvoorbereider
én uitvoerder van Lont het hemd van het lijf mogen
vragen over hun beroep, en maken ze als opdracht zelf
een planning over hoe de bouw nu verder gaat.

Wilt u ook scholieren ontvangen en de praktijk van de bouw laten zien? Laat het ons
weten.

Deel onze berichten!



Regelmatig plaatsen we filmpjes en berichten op Facebook en Instagram om Bouw
en Infra bij jongeren en ouders onder de aandacht te brengen. Ook zitten we op

LinkedIn. Volg ons en deel onze berichten! Met elkaar kunnen we veel meer
jongeren bereiken.

info@debouwietsvoorjou.nl 
debouwietsvoorjou.nl
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