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Met de palen en panelen van Palènpa bouwen kinderen prachtige hutten waar ze
heerlijk in kunnen spelen. De hutten zijn groot en sterk. Je kunt er in klimmen,
doorheen kruipen en overheen lopen. De materialen waarmee de kinderen aan
de slag gaan zijn speciaal hiervoor ontwikkeld. Ze zorgen voor stevige en veilige
constructies.
Als begeleider zorg je ervoor dat de kinderen hun eigen avonturen kunnen
bouwen in een veilige omgeving. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we enkele
belangrijke adviezen op een rijtje gezet.
Bouw- en speelruimte
✓ Bouw de hutten op een stabiele en vlakke ondergrond.
✓ Kies bij voorkeur een dempende ondergrond zoals zand of gras.
✓ Verwijder obstakels zoals stenen, boomstronken en dergelijke.
✓ Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de hutten.
✓ Zorg dat het voor omstanders duidelijk is dat dit een bouwplek is.
Toezicht
✓ Laat kinderen schoenen dragen tijdens het bouwen.
✓ Geef een bouwinstructie vóórdat je gaat bouwen.
✓ Volg de aanwijzingen in de handleiding.
➢ Palènpa is gemaakt voor kinderen van 4 t/m 14 jaar.
➢ De richtlijn voor begeleiding is 1 volwassene per 8 kinderen.
➢ Bij kinderen in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar is extra begeleiding wenselijk.
Materialen
✓ Zorg dat alle materialen op de bouwplek aanwezig zijn.
✓ Zorg voor voldoende materialen.
✓ Zorg voor een EHBO-doos en telefoon.
Let op!
➢ Zorg dat vleugelmoeren altijd aan de binnenkant van de hut of toren
zitten.
➢ Controleer tijdens het bouwen of de vleugelmoeren goed zijn aangedraaid.
Palènpa is nadrukkelijk bedoeld om kinderen zelf te laten bouwen. Als
begeleider kun je ze helpen als het nodig is, maar net zo belangrijk is
dat je de kinderen hun eigen gang laat gaan. Daar leren ze het meest
van en dat geeft ze het meeste plezier. Je zult merken dat ze extra trots
zijn op de hut die ze zelf bouwen.
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