
Verslag kerstvakantie kinderwerk 2020 

Inmiddels is de kerstvakantie weer ten einde gekomen. Wat hebben we een leuke tijd gehad! 

Helaas konden we vanwege de coronamaatregelen ons oorspronkelijke programma niet door laten 
gaan. Dat vonden wij natuurlijk erg jammer, want we hadden erg ons best gedaan om een 
spetterend programma neer te zetten.  
 
Daarom hebben we een aangepast programma gemaakt, waar de kinderen aan mee konden doen. 
Elke dag hebben de kinderen kunnen genieten van twee online workshops. Van een workshop circus 
tot koken, van middeleeuwse touwen knopen tot een digitale muziekworkshop. Ook hebben we de 
kinderen kunnen ontmoeten tijdens onze buitenactiviteiten. Elke middag hebben we sportlessen 
georganiseerd op het Meester de Bruinplein. En de kinderen konden elke dag gezellig met elkaar 
spelen tijdens de Sport-O-Theek van De Mussen. Deze buitenactiviteiten werden goed bezocht, en 
het was erg fijn om met de kinderen in contact te blijven! 
 
In de tweede week van de kerstvakantie konden we wel een programma bieden in De Mussen! Deze 
hele week stond in het teken van ‘Archeologie’. 
 
De maandag stond in het teken van ‘Dino’s en reptielen’. De kinderen konden zich helemaal inleven 
in dit thema tijdens de theaterworkshops. Daarnaast hebben ze ook reptielen gekleid en dino eieren 
gemaakt, zo kwam het thema echt tot leven! 
 
Op de dinsdag stond het thema ‘Jagers en verzamelaars’ centraal. De grote kinderen konden zichzelf 
als een echte verzamelaar kleden nadat ze de workshop buidels maken hadden gehad. Ook de 
workshop grotschildering maken viel erg in de smaak bij de kleuters. Daarnaast hebben de kinderen, 
onder het genot van een versnapering en wat drinken, een film over de prehistorie kijken. Wat een 
plezier om samen zo’n spannende film te kijken.  
 
Op de derde dag van de vakantie hebben de kinderen alles geleerd over de Romeinse tijd! De 
kleuters mochten, geheel in stijl van de winter, een ster versieren met mooie mozaieksteentjes. 
Daarnaast hebben ze hun eigen speelgoed gemaakt, geheel in romeinse stijl. Zo hebben ze hun eigen 
knikkers van klei gemaakt, en vilt zakjes voor deze knikkers gemaakt. De grote kinderen waanden zich 
in de Romeinse tijd met de film ‘Asterix en Obelix’ en hebben zelfs een Romeinse soldaat op bezoek 
gehad, die hen leerde hoe ze moesten lopen als een echte soldaat.  
 
Donderdag was het 31 december. Deze dag stond in het teken van de Middeleeuwen en van 
oudejaarsdag. De kinderen begonnen met workshops schrijfdans en goochelen. Na de eerste 
workshopronde was het één groot feest: we gingen namelijk met alle kinderen oudejaarslunchen! 
Daar zaten we dan, met meer dan 60 kinderen in de grote zaal van De Mussen, te genieten van 
elkaar en van het lekkere eten op de lange en mooi gedekte tafels. Na deze heerlijke lunch konden 
de kinderen meedoen met de laatste workshop van de week: een workshop vilten voor de kleuters, 
en een workshop middeleeuws dorp bouwen voor de grote kinderen.  
 
Ondanks het aangepaste programma en een aangepaste hoeveelheid begeleiders en kinderen, 
hebben de kinderen het erg naar hun zin gehad. Er is toneelgespeeld, geknutseld en veel gespeeld. 
We kijken met plezier terug op een geslaagde kerstvakantie en willen graag alle fondsen, vrijwilligers, 
stagiairs en workshopleiders bedanken. Zij hebben dit voor de kinderen uit de wijk mogelijk gemaakt!  
 
Hartelijke groet,  

Het Kinderwerkteam 


