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De kerstvakantie zit er weer op. Wat waren het weer twee gezellige weken! De eerste twee dagen 

werden voor de kleuters leuk afgetrapt. Er stond namelijk een uitje naar Kidseiland op de planning. 

De helft ging op maandag al en de andere helft moest nog een dagje wachten tot ze zich uit konden 

leven op de springkussens. Tijdens het spelen kregen de kinderen nog een heerlijk frietje als lunch. 

De oudere kinderen begonnen de vakantie met het bakken van appelflappen. Deze werden door 

onze toppers uitgedeeld bij een bejaardentehuis! De ouderen hebben vast genoten van deze 

lekkernij. Daarnaast hebben de kinderen een workshop gehad in spoken word. Hier hebben de 

kinderen zelf teksten geschreven en voorgedragen voor de groep. Goed gedaan!  

Door de feestdagen was de eerste week wat kort, maar gelukkig kon iedereen elkaar weer zien in de 

tweede week. Op maandag was het voor de oudere kinderen tijd om op pad te gaan! Ze hebben 

geklommen, geklauterd en gebumperbald in de Uithof. Zo stoer hoe iedereen meedeed en van de 

tokkelbaan af sjeesde. De kleuters gingen overheerlijke pizza’s bakken en binnen no-time rook heel 

het pand er lekker naar.  De dag erna was het oudjaarsdag. Er werd gezellig met beide groepen 

geluncht in de grote zaal. Politieagent Ben Klaver gaf een voorlichting over vuurwerk en de kinderen 

kregen allemaal een vuurwerkbril om veilig het nieuwe jaar in te gaan. Op 1 januari waren er geen 

activiteiten. Iedereen kon die dag even lekker bijkomen en daardoor had iedereen op donderdag 

weer genoeg energie! Die energie hadden de kinderen wel nodig, want de kleuters kregen een 

dansles en de oudere kinderen hebben een handje geholpen met het schoonvegen van de straten in 

de wijk. Ook hebben ze een leuke sportles gehad. Op de laatste dag van de kerstvakantie was het een 

groot feest bij de kleuters. Er kwam een clown langs om hen alle kneepjes van het circus vak te leren! 

Aan het eind hebben ze zelfs een show voor de ouders gegeven. De grotere kinderen hebben een 

FIFA-toernooi gespeeld en voor de meiden was er wat tijd voor ontspanning met gezichtsmaskertjes 

en make-up. Daarnaast hebben ze ook een proefje gedaan waar ze door het schudden van slagroom 

boter kregen! Met wat kruiden erop, heerlijk op een stokbroodje.  

Met elkaar hebben we er weer een gezellige tijd van gemaakt! Alle kinderen bedankt voor jullie 

energie en gezelligheid.  

Namens alle kinderen, het Kinderwerkteam en Buurtcentrum De Mussen willen we ook de fondsen 

en vrijwilligers bedanken voor het medemogelijk maken van deze fijne vakantieweek!  

Het Kinderwerkteam 

 

 


