
Herfstvakantie kinderwerk 2019 
 
De herfstvakantie is weer voorbij en samen met de kinderen hebben we genoten van een week vol 
leuke en gezellige activiteiten. We zijn de week begonnen met het maken van mooie creaties tijdens 
het knutselen met de kleuters. De grote kinderen hebben proefjes gedaan en lekker film gekeken 
met wat popcorn.  
Op dinsdag hebben we met een grote groep kleuters de tram gepakt richting Scheveningen. We 
gingen namelijk naar SeaLife! We hebben haaien gezien, roggen, zeepaardjes en nog veel meer. De 
grote kinderen hebben vetbollen gemaakt voor de vogeltjes. Die kunnen dit weekend lekker smullen! 
Verder hebben zij heerlijke pizza’s gebakken met lekker veel groenten, hmm! Ook hebben ze gesport 
in WoWijs, waar Mandy allemaal uitdagende sportoefeningen had voorbereid.  
De woensdag stond voor de kleuters in het teken van koken, heerlijke pannenkoeken werden er 
gemaakt en het hele pand rook er naar. De grotere kinderen maakte slijm met glitters erin; galaxy 
slijm!  
Donderdag gingen we allemaal de deur uit. De kleuters gingen naar een voorstelling in de Koninklijke 
Schouwburg. Het ging over twee timmermannen die elke keer iets anders wilde timmeren. De grote 
kinderen gingen met de bus naar Hoek van Holland. Ze mochten een kijkje nemen in het Keringshuis 
en leerde daar van alles over de Maaslandkering. Erg interessant en mogelijk gemakt door het 
Provinciehuis. Namens het Kinderwerkteam heel erg bedankt! De kinderen hebben een topdag 
gehad en veel geleerd.  
Op de laatste dag van deze gezellige week mochten de kleuters lekker spelen en knutselen. We 
sloten de week af met een gezellig feestje waarbij we zelf popcorn bakten, dansten op “”Kinderen 
voor kinderen” en de kinderen zich mochten laten omtoveren tot spiderman of prinses bij het 
schminken. We hebben weer genoten en zien de kinderen graag weer bij de club na schooltijd of in 
de volgende vakantie! 
 
Namens alle kinderen, het Kinderwerkteam en Buurtcentrum De Mussen willen we de fondsen en 
vrijwilligers bedanken voor het medemogelijk maken van deze gezellige week!  
 


