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Inmiddels is de voorjaarsvakantie weer voorbij. Wat hebben we, ondanks de coronamaatregelen, een 
mooie week gehad.  
 
Helaas konden we geen groot programma in De Mussen maken voor alle kinderen, vanwege de 
Coronamaatregelen. Wij baalden er erg van, omdat we de vakanties altijd erg leuk vinden om te 
organiseren. Alle blije gezichtjes van de kinderen hebben wij erg gemist. Maar we hebben natuurlijk 
niet stilgezeten…  
 
Ondanks de coronamaatregelen hebben we toch een spetterend programma neergezet. En 
spetterend was het… want het thema was ‘onderwaterwereld’. Op de vrijdag vóór de vakantieweek, 
hebben wij 200 tasjes mogen uitdelen met leuke spulletjes, aan kwetsbare kinderen in de wijk. Het 
was fijn om veel bekende gezichten weer te zien en om ze blij te maken met deze spullen.  
 
Maandag stond in het teken van ‘Watersport’. In de ochtend kwam er een online workshop over 
crea. De kinderen konden hier zelf een onderwaterwereld maken met krijt of waterwerf. In de 
middag hadden we een sportmiddag bij het Meester de Bruinplein en de Haagse sporttuin, en 
konden de kinderen weer fietsen en skelteren bij de Sport-O-Theek.  Aan het einde van de dag 
konden de kinderen nog een workshop crea.  
 
Dinsdag was het dagthema ‘Onderwaterparadijs’. De kinderen kregen ’s ochtends een online 
workshop muziek, en in de middag een online dansworkshop. In de middag konden de kinderen ook 
meedoen met een circusmiddag op het Meester de Bruinplein. Dat vonden de aanwezige kinderen 
erg leuk. Ook waren er weer veel kinderen bij de Sport-O-Theek.  
 
Op woensdag was het dagthema ‘Zeeharmonie’. Online konden de kinderen weer twee workshops 
volgen, een workshop schilderen en een workshop muziek. Bij de workshop muziek leerden de 
kinderen hoe ze met glazen water zelf muziek konden maken. In de middag werd er weer 
buitengespeeld op het Meester de Bruinplein bij de Sport-O-Theek. Het was ook heerlijk weer! We 
boffen deze week met het goede weer, waardoor deze buitenactiviteiten mogelijk zijn! 
 
De donderdag stond in het teken van ‘Schepen op zee’. In de ochtend en middag konden de kinderen 
genieten van twee theaterworkshops. Daarna konden ze op het Meester de Bruinplein aansluiten bij 
een spelmiddag en de Sport-O-Theek. Bij de spelmiddag hebben we veel gesjoeld en fanatiek 
gevoetbald met de kinderen.  
 
Vrijdag was ‘Een duik in het water’. De kinderen kregen twee online workshops waarmee ze thuis 
met water hun eigen proefjes konden doen. Want met water kan je zoveel meer dan je denkt! 
Daarnaast hadden we een hele gezellige en drukke middag op het Meester de Bruinplein. Veel kleine 
kinderen deden mee met creatieve activiteiten, zoals schilderen en boten knutselen. Daarnaast was 
er een grote voetbalcompetitie waar veel oudere kinderen op af kwamen. Een mooie drukke afsluiter 
dus!  
 
Ondanks de maatregelen was het fijn om de kinderen, middels de buitenactiviteiten en uitdeeltasjes, 
te zien en spreken. We kijken met plezier terug op een fijne voorjaarsvakantie 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 


