
 

 

Xtra Bouw Challenge         

Beste bouwer, 

Stel je voor: Je hebt je eigen eiland gekocht en je hebt genoeg middelen om het helemaal in te richten 

naar jouw eigen smaak. Toevallig heb je de komende weken veel tijd om aan de slag te gaan met je 

ideeën. Het lijkt ons goed om die tijd te gebruiken voor het maken van een ontwerp. Je kunt ervoor 

kiezen om alleen Lego te gebruiken, maar ook K-nex en Kapla zijn mooie materialen. Misschien vind je 

het juist wel een uitdaging om de opdrachten uit te voeren met behulp van kosteloos materiaal. We 

hebben voor jou een aantal bouwopdrachten bedacht die je helpen om je eiland goed in te richten. 

Als je elke dag iets uitvoert, kom je uiteindelijk tot een mooi eindresultaat. Als je broers en/of zussen 

hebt, kun je natuurlijk ook met hen samen aan de slag gaan (of met (één van) je ouders/verzorgers).  

Het inspireert anderen misschien wel als je regelmatig een foto maakt van wat je die dag gedaan hebt 

en die foto naar ons mailt zodat wij het weer kunnen delen op onze site. 

 

Heel veel bouwplezier! 

Dag 1 

Je hebt een eigen 

eiland gekocht. 

Bouw eerst je 

eigen beach huis 

 
 
 

Dag 2 

Natuurlijk is het 

belangrijk dat er 

een sport-

gelegenheid is. 

Bouw een 

sportveld met in 

ieder geval een 

tribune. 

Dag 3 

Lekker eten en 

drinken kun je 

op verschillende 

plekken bij mooie 

strandtentjes. 

Bouw er 

minimaal 2. 

Dag 4 

Richt je strand 

in met in ieder 

geval een aantal 

strandstoelen en 

parasols. 

Dag 5 

Misschien wil je 

wel meer mensen 

laten genieten 

van jouw eiland. 

Bouw een 

gastenverblijf. 

Dag 6 

Met welke 

voertuigen 

verplaats je je op 

jouw eiland? 

Bouw er 

minimaal 2. 

 
 

Dag 7 

Welke dieren 

leven er op jouw 

tropische eiland? 

Kun je er 

minimaal 3 

bedenken en 

maken? 

Dag 8 

Een waterpark 

met glijbanen en 

dergelijke 

verhoogt de 

vreugde natuur-

lijk wel. Begin 

met bouwen. 

Dag 9 

Maak je 

waterpark af.  

Dag 10 

Verzin een naam 

voor jouw eiland 

en zorg ervoor 

dat die naam 

duidelijk 

zichtbaar is.  

Dag 11 

Je wilt de mensen 

laten weten dat 

het jouw eiland is 

en daarom maak 

je een vlag. 

Dag 12 

Af en toe legt er 

een groot 

cruiseschip aan. 

Bouw dit schip. 

Dag 13 

Leg de laatste 

hand aan je 

cruiseschip. 

Dag 14 

Ga op zoek naar 

(Playmobil/lego) 

poppetjes om je 

eiland te 

bevolken. 

Dag 15 

Zet de puntjes op 

de i, geniet van je 

eiland en maak 

een paar foto’s 

die je deelt met 

anderen. 

 

 

 


