
Verslag voorjaarsvakantie kinderwerk 

Helaas is de vakantie alweer afgelopen, maar we hebben weer een spetterend vakantieprogramma 

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

werden georganiseerd. Deze vakantie stond in het teken van Urban Kids. Hierbij hebben de kinderen 

op verschillende fronten kennis gemaakt met het stedelijke thema. 

De kleuters begonnen de week sportief met een klassieke sport- & speldag. De grote kinderen keken 

gezellig film, bovendien hebben ze een superuitdagende middag mee mogen maken in sport- & 

gamepaleis WOW. 

Op de dinsdag kwam de circusdocent langs. De kleuters hebben een geweldige circusworkshop 

gehad. Verschillende trucjes, zoals jongleren werden goed uitgevoerd door de kinderen. De grote 

kinderen hebben voor het eerst kennis mogen maken met Graffiti. Er zaten een aantal prachtige 

kunstwerken tussen! 

Op derde dag van de vakantie zijn we met de kleuters op pad gegaan naar Sealife, waar ze hun ogen 

hebben uitgekeken naar de onderwaterwereld. De kinderen waren heel erg onder de indruk van 

diversiteit aan vissoorten. De grote kinderen hebben verschillende natuurkundige proefjes gedaan 

met juffrouw Layla. 

Donderdag was het hoogtepunt van de week voor de grote kinderen: we gingen met de bus naar 

Bubbel Jungle in Leiderdorp. Eenmaal aangekomen mochten de kinderen vrij spelen in het 

speelpaleis. Bovendien hadden we toegang tot het lasergamen, midgetgolf en verschillende jump-

trampolines. Het was een zeer geslaagd uitstapje.  

De week werd door de grote kinderen afgesloten met de workshop Freerunning. Hoe kun je, gebruik 

makend van technieken uit de gymles, over obstakels springen. Sommige kinderen kwamen voor het 

eerst in aanmerking met deze sport. Ze waren heel enthousiast! De kleuters sloten af met een 

workshop schrijfdans. Hierbij lag de nadruk op het bevorderen van de creatieve motoriek van de 

kinderen.  

De kinderen hebben het heel erg naar hun zin gehad. Er is veel gesport, geknutseld, gekookt en 

gespeeld.  We kijken met veel plezier terug op een geslaagde voorjaarsvakantie en willen graag alle 

fondsen, maar ook alle vrijwilligers bedanken die dit voor de kinderen uit de wijk mogelijk hebben 

gemaakt! 

 

 


