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Het is bijna zomervakantie! Wat heerlijk zeg! Daar waren we wel aan toe met

z’n allen, toch? Lekker buiten ravotten, een boek lezen in een hangmat of

hutten bouwen in de natuur. Hopelijk wordt het lekker warm en zonnig, maar

dat weet je natuurlijk nooit zeker. Nou ja, behalve in Minecraft dan. Daar is

het een kwestie van een knopje omzetten en poef, die regenwolken verdwijnen

als sneeuw voor de zon. Deze mooi weergarantie leek ons een mooie aanleiding

om jullie deze keer uit te dagen een fantastische boomhut te bouwen. Of

beter nog: een Waanzinnige Boomhut! En wie kan je dan beter om hulp vragen

dan Andy en Terry, de twee Australische vrienden die in hun eigen Waanzinnige

Boomhut de gekste avonturen beleven.

Bouw een waanzinnige boomhut (juli 2020)

Jullie opdracht

Kruip in de huid van Andy en Terry en bouw een eigen Waanzinnige Boomhut in
Minecraft. Jouw boomhut bestaat uit minimaal drie verdiepingen (maar meer mag
natuurlĳk ook). De boomhut moet voorzien in belangrĳke levensbehoeften, zoals
eten, slapen en douchen, maar het allerbelangrĳkste is dat je ontzettend veel
avonturen in jouw boomhut kan beleven! En mocht je wat hulp nodig hebben
gebruik dan de waanzinnige ideeëngenerator op de volgende pagina.

Bĳ deze Minecraft challenge hoort ook een filmpje. Klik hier om het te bekĳken.

Website Waanzinnige Boomhut

Andy en Terry

In de boomhut van Andy en Terry kom je de leukste en meest bizarre dingen tegen. Wat
dacht je van een bowlingbaan, een arena voor moddergevechten, een waterval van
chocola of een renbaan voor hobbelpaarden. Super cool, toch!?

Over de waanzinnige boomhut

De Waanzinnige Boomhut is een populaire boekenserie
geschreven door de Australische schrĳver Andy Griffiths
met tekeningen van zĳn vriend Terry Denton en wordt in
Nederland uitgegeven door Uitgeverĳ Lannoo.

De boeken vertellen het verhaal van de jonge Andy en
Terry en de fantastische avonturen die zĳ beleven in hun
boomhut. Deze boomhut heeft in het eerste boek nog
maar 13 verdiepingen, maar krĳgt er in elk volgend boek
13 nieuwe bĳ. Inmiddels telt de boomhut van Andy en
Terry 117 verdiepingen, maar het tiende boek is al in de
maak en zal in februari 2021 verschĳnen!

Leen De Waanzinnige Boomhut

https://youtu.be/G2AzbqL_LjM
https://www.lannoocampus.nl/nl/de-waanzinnige-boomhutboeken
https://www.bibliotheek.nl/catalogus.catalogus.html?q=waanzinnige%20boomhut


Copyright Probiblio 2020

De waanzinnige ideeëngenerator

We vragen nu aan jou om een drietal van zulke fantastische verdiepingen te bedenken.
Als je dit moeilĳk vindt of gewoon even geen goed idee hebt, kan je daarvoor ook de
waanzinnige ideeëngenerator gebruiken die hieronder staat. (Generator is trouwens
gewoon een moeilĳk woord voor machine.)

Pak een dobbelsteen en gooi daar drie keer mee om te zien wat je moet gaan bouwen.
Gooi je bĳvoorbeeld een vier, een twee en een zes, dan moet je dus een ‘zwevend
zwembad van glas’ op een van de verdiepingen van je boomhut bouwen. Gooi nog
twee keer drie dobbelstenen voor de andere twee verdiepingen.

En dan nu aan de slag!

Weet je nu wat je wil gaan bouwen, maak dan eerst een eenvoudige tekening van jouw
waanzinnige boomhut. Begin met drie verdiepingen en kĳk daarna of je zin, tĳd en
inspiratie hebt om meer verdiepingen te bouwen. Je kan hiervoor altĳd de waanzinnige
ideeëngenerator nog een keer gebruiken.

Zoek nu een mooie boom uit of laat er zelf een groeien met een jonge boom, aarde en
wat beendermeel en begin met bouwen! Vergeet daarbĳ niet dat één blokje in Minecraft
ongeveer 1 x 1 x 1 meter is en bedenk dat elke verdieping in je boomhut bereikbaar
moet zĳn (met bĳvoorbeeld een trap, lift of brug).

Meer weten over de biebbouwers?

Elke maand presenteren wĳ via het YouTubekanaal van de BiebBouwers een nieuwe
Minecraft challenge. Deze uitdagende bouwopdrachten hebben altĳd een link met
erfgoed of met jeugdliteratuur en zĳn in eerste instantie gericht op bouwers in de leeftĳd
van 9 tot 14 jaar uit de provincies Noord-en Zuid-Holland. Natuurlĳk vinden wĳ het leuk
wanneer bouwers uit andere provincies met deze opdrachten aan de slag gaan. Zĳ
dingen alleen niet mee voor de prĳzen. Voor meer informatie kun je terecht op de
website van Probiblio.

Tip: Kĳk De Boomhut Battle

Tip: Kĳk Treehouse Masters

https://www.youtube.com/channel/UCfB9tqGODQ8QYaldBbmYqGA
https://www.probiblio.nl/producten/erfgoed/biebbouwers
https://www.zapp.nl/programmas/de-boomhut-battle
https://www.youtube.com/results?search_query=treehouse+masters+nelson

