
 

Verslag meivakantie 2020: Meiden online tijdens de Coronacrisis 
 
Anders dan anders was de meivakantie dit keer. Hoe we normaal gesproken activiteiten 
doen tijdens vakanties in en buiten De Mussen was dit keer niet het geval door de 
Coronacrisis. Maar we laten ons niet tegenhouden.  
Met behulp van fondsen hebben we 100 vakantieboxen klaar kunnen maken special voor 
meidenactiviteiten. Een doos vol leuke spullen waarmee de meiden creatief, sportief en 
gezellig thuis aan de slag konden gaan; we boden onze activiteiten aan op ons online 
vakantieprogramma op ons YouTube kanaal, facebook en Instagram. Hoe bijzonder! 
In de vakantiebox zat naast een persoonlijke brief, ook een instructie wat je moest doen met 
de materialen.  
 
Op de eerste dag van week 1 zijn we creatief begonnen met een toepasselijk activiteit voor 
deze tijd, namelijk je kamer opvrolijken. In een instructiefilmpje heeft juf Moska laten zien 
hoe je de oude potjes en doosje een nieuwe leven kan geven door deze op te pimpen met 
de materialen uit de vakantiebox. 
De volgende dag konden de meiden actief dansen met een superleuke dansles van meester 
Amiel. Op het eerste gezicht lijkt dat zo soepel gaan als de meester het voordoet, maar het is 
echt zweten!  
Dag drie konden de meiden smullen; samen met juf Naima maakten ze 
aardbeienchocolaatjes. In de bijbehorende video werd alles stap voor stap uitgelegd. Het 
resultaat móet wel lekker geweest zijn!  
Met behulp van de video op de laatste dag van deze week konden de meiden zien hoe je 
sieraden maakt mbv de materialen uit de vakantiebox. Wat een mooie resultaten heb ik 
gezien!  
 
Week 2 zijn we begonnen met een live uurtje via Instagram. De meiden gaan vaak live, maar 
de juf vond het wel spannend aangezien het voor haar de eerste keer was., maar door de 
leuke reacties en gesprekken was de juf snel op haar gemakt. Dit gaan we vaker doen!  
De volgende dag kon iedereen meedansen met meester Amiel, deel 2 van de dans stond 
online.  
Over creatief gesproken: het zusje van juf Naima heeft laten zien hoe je een kaarsje kan 
versieren. Weer iets leuks voor je kamer!  
Heb je ook nog de video gezin hoe je een cake maakt met de ingrediënten uit de doos? Dit 
was dan ook gelijk de laatste smaakvolle online vakantieactiviteit.  
Superleuk om zoveel reacties en foto’s te ontvangen van jullie.  
 
Nogmaals onze dank aan de fondsen voor het mogelijk maken van deze activiteiten in deze 
bijzondere tijd.  
 


