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Zes weken lang, vijf dagen per week hebben meer dan 100 kinderen genoten van allerlei
verschillende activiteiten die De Mussen heeft aangeboden.
De eerste twee weken stonden in het thema van ‘waterpret’. Gelukkig werkte het weer mee en
hebben de kinderen zich volop vermaakt met verschillende waterspelletjes. Waterpistolen,
badjes, waterballonnen, sponsjes, waterslangen, het was er allemaal! Ook werd er met het
koken, door het maken van slushpuppies, gezocht naar enige verkoeling.
De uitjes van deze twee weken sloten ook goed aan bij het gekozen thema. De eerste week
van de vakantie hebben we namelijk gezellig afgesloten met een bezoek aan het Sport &
Spelpaleis De Uithof. Alle kinderen gingen mee, jong en oud en alleen maar grote glimlachen
op de gezichten van de kinderen tijdens het springen op de springtoestellen en het spelen met
water! De kleuters zijn op het einde van de tweede week ook naar de Kustzeilvereniging in
Scheveningen geweest. Daar werden ze warm ontvangen met pannenkoeken en limonade en
konden ze mooie zandkastelen maken, schelpen zoeken en spelletjes spelen in het zand en met
water. De oudere kinderen zijn ook naar Scheveningen geweest, maar dan voor een
zogenaamde ‘tennisclinic’. De meeste kinderen hadden nog nooit een tennisracket in hun
handen gehad. Een mooie gelegenheid dus om kennis te maken met deze sport en om de
basistechnieken onder de knie te krijgen.
Week drie was net zoals vorig jaar tot stand gekomen in samenwerking met Jeugd vakantie
Aktiviteiten (JVA). Alle kinderen van het jeugdwerk konden een week lang plezier maken in
attractiepark Duinrell; een week waar veel kinderen áltijd lang naar uitkijken. Er was voor
ieder wat wils; botsautootjes, ballenbak, zomershows, tikibad, wonderland, workshops en
voor de echte waaghalzen was ‘de Falcon’ en ‘de Wild Wings’ natuurlijk onmisbaar!
Na de week van Duinrell kregen de kleuters een leuke muzikale theaterworkshop aangeboden.
Hannah Borst van ‘Ziezus eigenZinnigtheater’ heeft op een laagdrempelige manier de
kinderen in aanraking laten komen met het acteren. Met haar eigen geschreven prentenboek
‘Ik wil zingen’ heeft ze het thema ‘durven dromen’ aangesneden en konden de kinderen met
veel improvisatie de verschillende rollen uit het boek uitbeelden. Na deze leuke workshop
konden de kinderen in het thema ‘techniek en wetenschap’ hun technisch inzicht verbeteren
met lego en kapla. Ook de oudere kinderen hebben zich beziggehouden met hun technisch
inzicht; bouwpakketjes werden in elkaar gezet en het is sommige kinderen zelfs gelukt om de
‘London Bridge’ overeind te houden!
Natuurlijk was er in week vier ook ruimte voor verschillende uitjes. De kleuters zijn gaan
bowlen en voor de grotere kinderen stond Museon en Science Centre Delft op het programma.
Door middel van een educatieve, interactieve les werden in het Museon de onderwerpen
‘stenen en magneten’ behandeld. De kinderen vonden dit erg leerzaam. Bij het Science Centre
daarentegen hebben de kinderen een mooi kijkje gekregen in de wereld van techniek en
wetenschap. De kinderen hebben alle opstellingen zelf mogen beleven, ontdekken en ermee
geëxperimenteerd. Ook zijn ze tijdens de knikkerbaan- en foambrugworkshop zelf aan de slag
gegaan als onderzoeker.

De kleuters hebben zich echter ook ondergedompeld in de wereld van de wetenschap.
Lavalampjes werden gemaakt en verschillende wetenschappelijke proefjes werden uitgevoerd.
Het enthousiasme en de verbazing van de kinderen, als verschillende vloeistoffen bij elkaar
werden gegooid en er vervolgens iets magisch ontstond, was aanstekelijk!
In de laatste week stond het thema ‘natuur’ centraal. De oudere kinderen hebben een
origamiworkshop gevolgd. Makkelijk was het niet, maar veel kinderen hebben laten zien dat
ze een groot doorzettingsvermogen hebben. En jawel, de aanhouder wint; er ontstonden
kraanvogels en kikkers van papier!
Er werd ook veel gesport deze week. Kickboksen, een hoelahoep workshop en de kinderen
konden deelnemen aan een echte bootcamp. De kleine kinderen hebben ook veel gesport,
maar zijn ook creatief bezig geweest door het maken van verrekijkers. Door het slechte weer
was er op het einde van de week uiteindelijk besloten om met de kleuters en dagje naar Sea
life te gaan. De onderwaterwereld maakte op de kinderen veel indruk en wat vonden ze het
gaaf dat hun eigen getekende vis op een groot scherm geprojecteerd werd!
De vakantie hebben we met alle kinderen fantastisch afgesloten. De grote kinderen hebben bij
2sur5 meegedaan aan uitdagende outdoor sportactiviteiten waarin samenwerking en
communicatie centraal stond. Ze waren niet bang om vies te worden en hebben laten zien dat
ze goed in teamverband kunnen werken. Voor de kleuters stond voor de laatste dag een
bezoek aan vogelpark Avifauna op de planning. Een geweldig park waar de kinderen hun
vogelkennis hebben vergroot. Ara’s, toekans, pelikanen, kaketoes, ooievaars, papegaaien, een
kleine greep van de vele vogels die er te zien waren! Het was voor iedereen een te gekke en
onvergetelijke dag!
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!
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