
Help! 

In de herfstvakantie gaan jullie nog een week 
weg met de caravan, maar de stalling met 
jullie caravan erin heeft vlam gevat. Gelukkig 
mogen jullie een nieuwe caravan uitzoeken en 
meedenken over het ontwerp. Bedenk de 
ideale caravan die geschikt is voor iedereen die 
mee gaat op vakantie. Alles kan en alles mag!

Benodigdheden
✓✓

Heutink-dozen (bijv. van de jaarbestelling)
Makedo Startkit
Oud papier
Plakband
Hobbymes
Schaar
Tape
Verf

Op zoek naar handig 

bevestigingsmateriaal? 

Probeer Makedo eens!

BOUW JOUW 
IDEALE CARAVAN 

VAN KARTON!
ga de 

uitdaging 
aan...

EN ALLES WAT JIJ 
NODIG HEBT OM 
JOUW ONTWERP 

ZO ECHT MOGELIJK 
TE LATEN LIJKEN 

EN WERKEN

Vraag een gratis 
proefsetje aan via 
info@heutink.nl OP=OP



INHOUD KLASSENSET
225 kleine schroeven
100 grote schroeven
10 schroevendraaiers
10 veiligheidszagen
15 mini tools 
(priem en schroevendraaier)We zijn benieuwd naar het ontwerp van jullie 

caravan. Deel deze met ons voor 14 oktober
via www.facebook.com/heutinkonderwijs met 
de #caravanvankarton, tag ons en de school 
en maak kans op een Makedo klassenset!

Benieuwd naar meer uitdagingen? 
Vraag de gratis STEAM-brochure aan op heutink.nl

BEVAT 
GENOEG 

ONDERDELEN 
VOOR DE HELE 

KLAS!

deel
en win!

Opa en oma-proof
Opa en oma willen de caravan na de herfstvakantie graag lenen. 
Oma ziet niet zo goed, en opa beweegt wat moeilijk. De caravan moet dus 
ook geschikt zijn voor hen.

Kids only!
Deze caravan is helemaal voor jullie! Papa en Mama slapen vlakbij in de 
trekkershut, dus daar hoef je in het ontwerp geen rekening mee te houden.
Wat mag er voor kinderen zeker niet ontbreken? 

Reis rond de wereld
De caravan moet niet alleen geschikt zijn voor de herfstvakantie, maar 
ook voor de wereldreis van volgend jaar! De caravan moet door bossen en 
woestijnen, door steden en onbewoonde streken. Er moeten bergen en 
rivieren worden overgestoken. De caravans die al bestaan kunnen zo’n 
zware tocht niet aan. Ontwerpen jullie een wereldreis-caravan?

Vrije tijd
Op vakantie gaan is leuk, maar het is nog leuker als je je favoriete hobby 
kunt blijven doen. Maak een caravan die geschikt is om jouw hobby 
over de hele wereld te kunnen beoefenen.

Welk type caravan bouw jij?

022.960


