
Verslag zomervakantie kinderwerk 2019 

De zomervakantie is helaas ten einde. We hebben weer een spetterend vakantieprogramma gehad. 

Meer dan 100 kinderen hebben kunnen genieten van de activiteiten die door De Mussen werden 

georganiseerd. Zes weken vol activiteiten, met iedere week weer een ander thema.  

In de eerste week hebben we heerlijk mogen genieten van het weer. Tegen het eind van de week 

werd het wel héél warm, gelukkig konden we elkaar natspetteren met water en zochten we op die 

manier nog wat verkoeling. Op maandag en dinsdag gingen we met de kinderen van 7-11 naar het 

Mauritshuis. Ze mochten portretten schilderen en zich verkleden als een echte schilder. De kleuters 

hebben verschillende spelletjes gedaan in het thema ‘Holland’. Ze mochten spijkerpoepen, 

koekhappen en er werd zelfs haring gegeten! Op woensdag ging het uitje naar het strand voor de 

kleuters niet door. Het was zo warm, dat we het niet veilig vonden. Binnen in de schaduw zochten we 

verkoeling. Ook hebben we van de grote zaal een bioscoop gemaakt en werd er popcorn gesnoept. 

De oudere kinderen gingen met de bus naar ‘t Geertje in Zoeterwoude, een geitenboerderij. Ze 

kregen een rondleiding, er werd verteld hoe ze daar kaas maakten en uiteindelijk mochten ze geitjes 

een flesje geven. Het was een gezellige dag die werd afgesloten met een groot watergevecht. 

Week twee stond in het thema van ‘zomerfeest’. De kinderen hebben zich geweldig vermaakt. 

Verschillende uitstapjes sloten goed aan bij het thema. Zo gingen de grote kinderen picknicken in het 

zuiderpark en gingen de kleuters met meester Karim en meesterTouzani naar de Haagse sporttuin. Er 

werden bovendien lekkere yoghurtijsjes gemaakt door de kleuters, die ze de volgende dag zelf 

mochten opeten. De kinderen hebben hun zelfverdedigingsskills getraind door de workshop MMA 

door meester Ivo en de zelfverdedigingsles die werd verzorgd door de wijkagent. 

Week drie was net zoals vorig jaar tot stand gekomen in samenwerking met Jeugd Vakantie 

Activiteiten (JVA). Alle kinderen van het jeugdwerk konden een week lang plezier maken in 

attractiepark Duinrell; een week waar veel kinderen altijd lang naar uitkijken. Er was voor ieder wat 

wils; botsautootjes, ballenbak , workshops en voor de echte waaghalzen waren de Falcon’ en ‘de 

Wild Wings’ natuurlijk onmisbaar! 

In de vierde week werd het thema natuur behandeld. D.m.v. verschillende creatieve workshops 

kwamen de kinderen op een speelse manier in aanmerking met recyclen en soorten afval. Het 

hoogtepunt was het bezoek van de afval-juf, waarbij ze met verschillende materiaal leuke 

kunstwerkjes hebben weten te maken. De week werd afgesloten met uitstapjes naar het Westerpark 

met de kleuters en naar het sport- en spelpaleis met de grote kinderen. Wat hebben ze het toch naar 

hun zin gehad! 

De vijfde week stond in het thema van ‘Future’. Alles wat typisch is voor de toekomst, is voorbij 

gekomen. De jongere kinderen hebben robotjes gemaakt, proefjes gedaan en zijn naar de 

kinderwerkplaats geweest. De grote kinderen zijn ook naar de kinderwerkplaats geweest en hebben 

film gekeken over de toekomst. Verder hebben ze les gehad van het WNF, waardoor ze dingen 

geleerd hebben over de toekomst. 

In de laatste week van de vakantie zijn de kleuters naar Kidseiland geweest.  De grote kinderen 

hebben hun horizon verbreed door de workshops over China en wereldreligies. De kids hebben 

daarnaast een  bijzonder ritje met het stoomtreintje in het Zuiderpark gemaakt. In het verlengde van 

het thema hebben de kinderen samen met juf Marzia kennis gemaakt met verschillende wereldtalen. 

De week werd ‘divers’ afgesloten met de culturele markt, waarbij allerlei spullen en gerechten uit 

verschillende culturen werden meegenomen om met elkaar te delen.  



De vakantie hebben we met alle kinderen fantastisch afgesloten. Er is veel gesport, gedanst, 

geknutseld, gekookt en gespeeld.  We kijken met veel plezier terug op een geslaagde zomervakantie 

en willen graag alle fondsen, maar ook alle vrijwilligers bedanken die dit voor de kinderen uit de wijk 

mogelijk hebben gemaakt! 

 


