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Verslag meivakantie kinderwerk 2021 
 

De meivakantie is weer voorbij. Wat hebben we twee mooie weken gehad, ondanks de 

coronamaatregelen.  

In de eerste week hebben we buitenactiviteiten georganiseerd op het Meester de Bruinplein. Wat 
was het druk en gezellig! We hebben in de eerste week elke dag rond de 100 kinderen op het plein 
gezien, soms vergezeld door hun ouders. 
 
Deze eerste week stond in het teken van het thema ‘de 4 elementen’. De kinderen konden kennis 
maken met de 4 elementen door workshops te volgen over water, aarde, vuur en lucht. Een aantal 
voorbeelden van workshops die we hebben aangeboden zijn: workshop techniek, workshop theater, 
een skate clinic, workshop schilderen en een sportcarrousel.  
 
In de tweede week hebben we besloten om een binnenprogramma aan te bieden i.v.m. het slechte 
weer. We hebben hierbij extra maatregelen getroffen om dit zo veilig mogelijk te kunnen 
organiseren. Elke dag mochten wij 24 kleuters van 4 tot 6 jaar, en 24 kinderen van 7 tot 12 jaar 
ontvangen. Deze tweede week stond in het teken van ‘Expeditie Mussen’. Elke middag, na de 
activiteiten, was de Sport-O-Theek op het Meester de Bruinplein ook open.  
 
De maandag stond in het teken van de ‘jungle’. De kinderen kregen een workshop van Mat’s Magic, 
een illusionist die ze trucjes leerden. Daarnaast gingen de kleuters aan de slag met hun 
lievelingsdieren uitbeelden bij de workshop dierenplezier.  
 
Op dinsdag konden de kinderen aan de slag gaan met het thema ‘natuur’. De kleuters hebben vrij 
gespeeld en konden kennis maken met klei. Wat hebben ze mooie werkjes gemaakt! De grote kids 
hebben lekker bewogen bij een workshop dans, en hebben daarnaast meegedaan aan een bingo.  
 
Woensdag stond in het teken van Bevrijdingsdag. Zowel de kleuters en grote kids konden genieten 
van een filmmiddag, onder het genot van popcorn of een suikerspin. Daarnaast zijn de kleuters 
losgegaan op de djembé ’s en hebben de grote kinderen hun eigen naam in graffiti letters geverfd 
tijdens een workshop graffiti.  
  
De donderdag stond in het teken van ‘survival’. Alle grote kinderen konden deze dag hun sportskills 
en uithoudingsvermogen testen tijdens een sportmiddag bij de Haagse Sporttuin. De kleuters hebben 
ook een actieve spelvorm gedaan en crea potjes versierd met verf.  
 
Vrijdag stond ‘de verborgen schat’ centraal. De kleuters verdiepten zich in dit thema door een 
piraten knutsel te maken en een workshop circus, waarin ze lekker los konden gaan. De grote 
kinderen hebben een geheim moeten bewaren tijdens het spel ‘weerwolven’. Want wie in de groep 
waren eigenlijk de weerwolven? Wat was het spannend! Daarnaast hebben ook de grote kinderen 
een mooi kunstwerk van klei kunnen maken.  
 
Wat was het fijn om zo’n grote opkomst te hebben tijdens de buitenactiviteiten. En wat leuk dat we 
weer kinderen binnen in de Mussen mochten verwelkomen. We kijken met plezier terug op een toffe 
meivakantie 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 


