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Mijn naam is Sjakelien Stevens, dochter en erfgename van de beroemde Sjakie

Stevens van Willy Wonka’s Chocoladefabriek. Na het heengaan van mijn vader

heb ik de leiding over de beroemde Chocoladefabriek gekregen. Jaren ging dat

>absolutely perfect< maar sinds de Oempa Loempa’s met pensioen zijn, is het

snel bergafwaarts gegaan met de fabriek. De chocoladerivier klontert, de

kauwgom uit de kauwgommachine is zo taai als een oude schoenzool, de glazen

lift is defect en er is al in jaren geen geweldige uitvinding meer uit de

uitvindkamer gerold. De prachtige fabriek zoals Willy Wonka die ooit heeft

bedacht is helaas niet meer van deze tijd. Dus er moet een nieuwe fabriek

ontworpen worden. Maar daar heb ik helemaal geen verstand van!

Bouw Een chocoladefabriek (februari 2021)

Gelukkig kwam ik in de oude televisiekamer een video van de BiebBouwers
tegen en zag ik hoe handig jullie zĳn, dus ik wil jullie vragen een nieuwe
Chocoladefabriek te bouwen. Een fabriek die aan alle eisen van deze moderne
tĳd voldoet. En misschien kunnen jullie die waanzinnig slimme ideeëngenerator
gebruiken om te bepalen wat er allemaal in de fabriek moet komen. Succes!

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

Leen bĳ de Bieb:
Sjakie en de Chocoladefabriek

Bezoek de website:
Sjakie en de Chocoladefabriek

Sjakie en de Chocoladefabriek van Roald Dahl

Sjakie en de Chocoladefabriek van Roald Dahl is
misschien wel het bekendste kinderboek dat ooit
geschreven is! Wie kent niet het verhaal van de arme
Sjakie Stevens, die met zĳn ouders en vier grootouders
in een klein arbeidershuisje woont. In de woonplaats van
Sjakie staat de beroemde snoep- en chocoladefabriek
van de mysterieuze uitvinder Willie Wonka. Sjakie’s grote
droom komt uit wanneer hĳ een reep chocolade met een
gouden wikkel koopt. De vĳf vinders van deze gouden
wikkels krĳgen namelĳk bĳ hoge uitzondering een
rondleiding door Willy Wonka’s fabriek. Maar Wonka’s
ware bedoeling achter deze rondleiding blĳkt nog een
stukje spannender dan Sjakie kan vermoeden.

Sjakie en de Chocoladefabriek is miljoenen keren verkocht en twee keer verfilmd. Roald
Dahl schreef met Sjakie en de Glazen Lift ook een vervolg. Wat veel mensen niet weten
is dat het oorspronkelĳke verhaal meer hoofdstukken en meer karakters bevatte, maar
deze zĳn uiteindelĳk door Roald Dahl geschrapt. De tekeningen in het boek zĳn
gemaakt door Quentin Blake.

https://youtu.be/YVAoi-A-rAQ
https://www.bibliotheek.nl/catalogus.catalogus.html?q=sjakie%20&d=dcterms:creator|Dahl%2C+Roald
https://www.bibliotheek.nl/catalogus.catalogus.html?q=sjakie%20&d=dcterms:creator|Dahl%2C+Roald
https://www.roalddahl-boeken.nl/boek/sjakie-en-de-chocoladefabriek/
https://www.roalddahl-boeken.nl/boek/sjakie-en-de-chocoladefabriek/
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De Waanzinnige Ideeëngenerator

Op dringend verzoek van Sjakelien Stevens halen we de Waanzinnige Ideeëngenerator
er weer bĳ. Deze super handige machine hebben we voor het eerst gebruikt in de
BiebBouwers Challenge rondom de Waanzinnige Boomhut, dus ervaren BiebBouwers
weten inmiddels hoe hĳ werkt.

Je ziet drie kolommen van zes rĳen met verschillende bouwkenmerken waaraan jouw
Chocoladefabriek moet voldoen. Je gooit met drie dobbelstenen en kĳkt dan welk
onderdeel er in jouw fabriek gebouwd moet worden. Gooi je bĳvoorbeeld een drie, een
twee en een zes dan moet er dus een kleurrĳke heuvel van taart gebouwd worden. Je
dobbelt zo minimaal drie keer om de inrichting van je nieuwe chocoladefabriek te
bepalen, maar vaker mag natuurlĳk ook.

Het is trouwens niet verplicht om de ideeëngenerator te gebruiken. Je mag ook
helemaal zelf bedenken wat er allemaal in jouw nieuwe Chocoladefabriek moet komen.

En dan nu aan de slag!

Uitgedobbeld? Mooi! Dan weet je nu hoe jouw Chocoladefabriek er uit moet gaan zien.
Maak voor de zekerheid eerst nog een eenvoudige tekening van jouw ontwerp, want
zo’n moderne fabriek kan al snel heel ingewikkeld worden! Zoek vervolgens een mooie
plek uit in de wereld van Minecraft. En je weet het: één blokje in Minecraft is ongeveer
1 x 1 x 1 meter.

Klaar? Insturen maar!

Ben je klaar? Goed gedaan! Het is ongetwĳfeld een smakelĳk ontwerp geworden! Maak
dan nu een kort filmpje (bv. met een smartphone) van jouw chocoladefabriek en stuur
deze voor 22 februari naar het e-mailadres biebbouwers@probiblio.nl (onder
vermelding van ‘BiebBouwers februari 2021’). De winnaar maakt kans op geweldige
prĳzen. Vergeet niet je naam, leeftĳd en woonplaats te vermelden. Iedereen mag
meedoen maar alleen deelnemers uit de provincies Noord- en Zuid-Holland in de
leeftĳd van 9 tot 14 jaar maken kans op een prĳs.

1. Geheime

2. IJskoude

3. Kleurrijke

4. Zwevende

5. Bloedhete

6. Moderne

1. Spoorlijn

2. Heuvel

3. Lift

4. Ontvangsthal

5. Tuinkamer

6. Laboratorium

1. van Chocolade

2. van IJs

3. van Zuurstokken

4. van drop

5. van Kauwgom

6. van Taart

Kĳk het Klokhuis:
Zo wordt drop gemaakt

https://www.youtube.com/watch?v=TI5chnNVofM
https://www.youtube.com/watch?v=TI5chnNVofM
https://www.bibliotheek.nl/catalogus.catalogus.html?q=sjakie%20&d=dcterms:creator|Dahl%2C+Roald

