Verslag zomervakantie kinderwerk 2020
De zomervakantie is helaas weer ten einde gekomen. We hebben weer een spetterend
vakantieprogramma gehad. Meer dan 100 kinderen hebben kunnen genieten van de activiteiten die
door de Mussen werden georganiseerd in de voorjaarsvakantie.
De eerste 2 weken stonden in het teken van ‘Zomerfeest’ en ‘Avontuur’.
De kleuters begonnen de vakantie met een ouderwets ‘dagje op De Mussen’. Er is geknutseld,
gekookt en gespeeld. De grote kinderen hebben zich weten te vermaken met diverse sportspellen in
de gymzaal.
Op de dinsdag en woensdag zijn de kleuters op stap geweest naar het Zuiderpark en ‘s-Gravenzande:
op dinsdag hebben we een rondje met de treintjes gemaakt, en op woensdag hadden we een
geweldige speelmiddag in het Baloorig-park in ‘s-Gravenzande. De grote kinderen hebben ook twee
uitstapjes gemaakt: de kids hebben geklommen en getokkeld in De Uithof. We willen onze dank
hiervoor uitspreken naar team Evorsa, die dit uitstapje (kosteloos) voor ons mogelijk heeft gemaakt.
Daarnaast hebben de grote kinderen een bezoekje gebracht aan de Kust Zeil Vereniging, wat
inmiddels een jaarlijks terugkerend fenomeen in ons zomervakantieprogramma is.
De eerste week werd afgesloten met diverse workshops: voor de kleuters was er Circus en Sport en
voor de grote kinderen was er Bootcamp en Crea.
De tweede week ging voortvarend van start met een picknick in het Zuiderpark met de grote
kinderen, en een hele leuke sport & spel middag met Meester Rafaël voor de kleuters.
Op de dinsdag hebben de kleuters een leuke en sportieve dag op de Haagse Sporttuin. Vervolgens
hebben ze heerlijke ijsjes met Juffrouw Jannie en Gaby gemaakt.
De grote kinderen hebben diverse uitstapjes gemaakt gedurende de tweede week. Op dinsdag
hebben we gezellig gebowld in Scheveningen. Na afloop hebben we genoten van een heerlijk
softijsje. Op woensdag zijn de kinderen naar de kinderwerkplaats geweest in het centrum van Den
Haag. Op verschillende manieren werd de motoriek van de kinderen op de proef gesteld. Er zijn een
aantal leuke werkjes uitgekomen zoals, vliegtuigjes, bootjes en autootjes. Na afloop werden ze
beloond met een handvaardigheidscertificaat van de kinderwerkplaats.
Op donderdag was het prachtig weer, en voor de grote kinderen kwam dat heel goed uit! We hebben
namelijk een enorme waterstormbaan uitgezet op het schoolplein. De kinderen kregen maar geen
genoeg van het water!
Op vrijdag was er een verkort programma i.v.m. het offerfeest. Vooraf hebben veel ouders
aangegeven niet deel te nemen aan het programma van vrijdag. Hierop hebben we dus besloten het
programma aan te passen voor de kinderen die wel zijn gekomen.
In week 3 vond onze samenwerking met JVA Duinrell plaats. Een week waar alle kinderen altijd
enorm naar uitkijken. Vanwege COVID-19 is er door JVA een light variant ingezet. Er mochten alsnog
124 kinderen komen en ze hadden ontzettend veel leuke spellen op het JVA terrein uitgezet.
Gelukkig konden we in de loop van de week alsnog gebruik maken van de attracties in Duinrell zelf,
want dat was natuurlijk wel het hoogtepunt van de week.
Week 4, 5 en 6 hadden als thema ‘superhelden’ en ‘jungle’.
Echte superhelden kunnen tegen warm weer maar voor onze superhelden was het soms toch wel
heel erg warm waardoor we een tropenrooster hebben ingezet. De kinderen begonnen dan wat
eerder en waren om 13.15 uur weer vrij.

De grote kinderen hebben in die week tijdens circus allemaal gave trucs geleerd, net als echte helden
leren boogschieten en dit later ook nog eens kunnen toepassen in het Archeon. Ook een workshop
theater stond in de planning, hier mochten ze zelf hun superheld verzinnen en hier een toneelstukje
over voorbereiden en laten zien! Bij de kleine kinderen was er ook een workshop theater en hebben
de kinderen leren dansen op een liedje van James Bond, want dat is ook een superheld!
Tijdens het Jungle thema in week 5 en 6 waren de temperaturen gelukkig weer wat gezakt en konden
we weer gewoon op de normale tijden in het buurtcentrum zijn. Toen hebben we wat rustiger
aangedaan, veel vrij gespeeld en films gekeken. Daarnaast waren er ook workshops die om het
thema jungle draaiden. Zo was er een workshop reptielen waarbij de kinderen zelfs een slang om hun
nek mochten houden! Ook werden er jungledieren geknutseld en gefotografeerd.
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 zomervakantie en willen graag alle
fondsen, maar ook alle vrijwilligers bedanken die dit voor de kinderen uit de wijk mogelijk hebben
gemaakt!

