Een bouwpakket
Met Flip de Beer
Een groepje kinderen bekijken een plat pakket in een doos. Ze raden wat erin zou kunnen zitten;
misschien wel een hut! In het pakket zitten houten planken en een bouwtekening. Aha, het is een kastje!
Met schroeven en een schroevendraaier gaan ze aan de slag. Knap gedaan zeg!
Hallo allemaal. Wij hebben een pakje gekregen. Eerst het plakbank eraf halen. Maar wat zou er in zitten? Hout
om mee te bouwen. Hout om mee te bouwen? Dingetjes. Hoe weet je dat nou? Een auto. Een auto? Zou Flip
weten wat erin zit? Eh… Ja, weet je wat erin zit? Ik denk een hut. Nee, dat kan niet. Waarom niet? Omdat
anders zou een hele hut erin zitten. Ja. Maar dat kan alleen maar als er planken in zitten, dan kunnen we een
hut maken. Kijk.
Zullen we het maar eens gewoon openmaken? Ja! Ja natuurlijk, we gaan het openmaken, dan zien we het
vanzelf. Ik denk planken om een hut mee te bouwen. Ja, hier, allemaal plaatjes. Ja, zie je, planken. Dit is de
handleiding. Hé, kijk. En schroeven. Schroeven! Oh, er zit ook nog een plaatje bij jongens. 1, 2, 3, 4, dat moet
je eerst zo neerleggen en dan moet dat dan erop. Oh, het is eigenlijk een soort kastje. Zo moet die worden.
Nee, Joris, die moet hier zo. Nee. Oh, die zijn wel even groot. Ja, die is even groot. Dus dat is dan de zijkant.
Kijk: hier zit ook een stukje over. Deze twee planken moeten daar staan. Hé, er zitten gaatjes in. Het klopt niet.
Waarom klopt het niet? Want hier moet ook nog… Hier zitten ook gaatjes, waar zouden die voor zijn? Nou, ga
maar aan deze kant staan dan. Oh, daar moeten de schroeven natuurlijk in. Voorzichtig hoor. Is het fout? Ja,
dit moet niet (…). Oh ja, en dan moet je niet zomaar heel hard gaan duwen. Want waarom moet je niet zo hard
duwen? Ik weet het. Nou? Want anders gaat ie helemaal weer uit elkaar vallen. Ja. Je moet het wel een beetje
voorzichtig doen. Hoe zouden we ‘m nu, hoe moet ie nou weer goed? Voorzichtig erin draaien. En nu moet de
onderkant omgedraaid. Ja, dan kan je er goed bij. Zo, het schiet al lekker op! Het gaat goed jongens. Wat
kunnen jullie dat goed bouwen! En draaien. Draai maar.
Hé, Flip? Joris? En vast is vast. Kom eens aan deze kant. Hé, jongens, jongens, het is niet goed! Stop maar.
Het ziet er heel anders uit! Die moeten we nog andersom zetten. Ja, eerst nog zo omkeren. Oh, ja. Ja, zo is ie
precies als op het plaatje. En zo kan je er beter bij. Ja, helemaal goed. Goed gebouwd jongens! En dan het
dakje erop, dan is het gewoon een huisje. Een dakje erop? Als we deze erop zetten, dan is ie helemaal af.
Ja, dan wordt het toch nog een hut! Is het voor mij? Oh, ik ga lekker slapen. Tot de volgende keer. Tot de
volgende keer.

