
De	  meivakantie	  was	  weer	  super!	  

Samen	  met	  een	  grote	  groep	  enthousiaste	  kinderen,	  in	  de	  leeftijd	  van	  4	  tot	  12,	  hebben	  we	  in	  de	  
meivakantie	  weer	  twee	  onwijs	  leuke	  en	  gezellige	  weken	  gehad!	  Met	  een	  breed	  en	  gevarieerd	  
programma	  hebben	  we	  ervoor	  gezorgd	  dat	  de	  kinderen	  zich	  niet	  hoefde	  te	  vervelen.	  Graag	  nemen	  
we	  u	  in	  dit	  verslag	  even	  mee	  naar	  de	  hoogtepunten	  van	  deze	  vakantie!	  Het	  feest	  begon	  op	  dinsdag	  
23	  april	  en	  de	  sfeer	  zat	  er	  meteen	  vanaf	  dag	  één	  al	  goed	  in.	  	  

De	  eerste	  week	  stond	  in	  het	  thema	  van	  ‘Safari’.	  Spannend!	  Onze	  collega	  Suzan	  zorgde	  ervoor	  dat	  de	  
kleuters	  tot	  echte	  tijgers,	  leeuwen	  en	  aapjes	  werden	  omgetoverd	  tijdens	  het	  schminken.	  Er	  werden	  
kleurrijke	  slangen	  geknutseld	  en	  ze	  hebben	  Afrikaanse	  Djembé	  leren	  spelen	  tijdens	  een	  workshop.	  De	  
volgende	  dag	  mochten	  de	  kinderen	  zelf	  maskers	  knutselen.	  Nadat	  er	  flink	  gekleurd,	  geknipt	  en	  
geplakt	  was,	  liepen	  er	  opeens	  allemaal	  aapjes,	  olifanten	  en	  vlinders	  door	  het	  gebouw!	  Wat	  een	  
gezelligheid,	  en	  wat	  waren	  ze	  allemaal	  mooi.	  Het	  hoogtepunt	  was	  toch	  wel	  het	  uitstapje	  naar	  
Blijdorp.	  Met	  ongeveer	  60	  kleuters	  vertrokken	  we	  op	  donderdagochtend	  25	  april	  richting	  Rotterdam.	  
Wat	  spannend,	  met	  z’n	  allen	  in	  een	  grote	  bus!	  Nadat	  we	  gezwaaid	  hebben	  naar	  de	  ouders	  bij	  het	  
weggaan,	  ‘we	  zijn	  er	  bijna’	  gezongen	  hebben	  in	  de	  bus	  en	  de	  olifantjes	  op	  de	  borden	  langs	  de	  weg	  
gespot	  hadden,	  was	  het	  tijd	  om	  het	  park	  in	  te	  gaan.	  Het	  was	  droog	  en	  het	  zonnetje	  scheen	  zelfs	  nog	  
even!	  We	  hebben	  super	  veel	  dieren	  gezien.	  In	  het	  Oceanium	  maakte	  de	  haaien	  veel	  indruk	  en	  de	  
nekken	  van	  de	  giraffen	  waren	  wel	  héél	  lang!	  	  Gelukkig	  was	  er	  ook	  tijd	  om	  lekker	  te	  spelen	  in	  de	  
speeltuin.	  Na	  een	  dag	  vol	  plezier	  en	  gezelligheid,	  vertrokken	  we	  rond	  15.30	  weer	  richting	  Den	  Haag.	  
Wat	  was	  het	  een	  feestje	  en	  wat	  vonden	  de	  kinderen	  het	  leuk.	  	  

De	  oudere	  kinderen	  hebben	  natuurlijk	  ook	  niet	  stilgezeten	  in	  de	  eerste	  week!	  Zij	  hebben	  ook	  slangen	  
gemaakt,	  maar	  dan	  van	  filodeeg	  en	  gevuld	  met	  fruit.	  Deze	  waren	  dus	  niet	  eng,	  maar	  vooral	  erg	  
lekker!	  Daarnaast	  werd	  hun	  creativiteit	  op	  de	  proef	  gesteld	  bij	  het	  maken	  van	  echte	  totempalen.	  Er	  
werd	  goed	  samengewerkt	  en	  de	  resultaten	  waren	  super!	  Ook	  zijn	  de	  heupen	  losgegooid	  tijdens	  de	  
Azonto	  dansworkshop,	  een	  dansvorm	  die	  zijn	  oorsprong	  vindt	  in	  Ghana.	  Het	  hoogtepunt	  was	  het	  
uitstapje	  naar	  Planet	  Jump.	  Met	  een	  groep	  van	  ongeveer	  60	  kinderen	  zijn	  we	  met	  de	  tram	  naar	  het	  
trampoline	  paradijs	  gegaan,	  dat	  zich	  bevindt	  in	  een	  oude	  kerk.	  Hoe	  cool	  is	  dat!	  De	  kinderen	  mochten	  
2	  uur	  lang	  springen,	  klauteren	  en	  klimmen.	  De	  sfeer	  was	  erg	  goed	  en	  de	  kinderen	  hebben	  zichtbaar	  
genoten.	  Al	  dat	  springen	  is	  toch	  wel	  vermoeiend,	  dus	  rond	  14.00	  hebben	  we	  met	  z’n	  allen	  onze	  reis	  
weer	  voorgezet	  richting	  De	  Mussen.	  

In	  de	  tweede	  week	  hebben	  we	  aandacht	  besteed	  aan	  beroepen	  en	  toekomst.	  Maandag	  zijn	  we	  met	  
z’n	  allen	  in	  de	  huid	  gekropen	  van	  de	  kapper.	  De	  kleuters	  hebben	  mooie	  kapsels	  gemaakt	  van	  wol	  en	  
van	  alles	  geleerd	  over	  wat	  de	  kapper	  doet.	  De	  oudere	  kinderen	  kregen	  les	  van	  een	  échte	  kapper	  en	  
creëerde	  de	  gekste	  en	  meest	  kleurrijke	  kapsels	  met	  rietjes	  en	  verf.	  Dinsdag	  werd	  de	  Mussen	  
omgetoverd	  tot	  een	  waar	  politiebureau.	  De	  kleuters	  hadden	  politiepetten	  gemaakt	  en	  haalde	  een	  
verkeersdiploma.	  Bij	  de	  oudere	  kinderen	  kwam	  de	  wijkagent	  langs	  aan	  wie	  zij	  alles	  mochten	  vragen.	  
Woensdag	  stond	  er	  voor	  de	  oudere	  kinderen	  een	  uitje	  naar	  de	  bakker	  gepland.	  Heel	  erg	  leuk!	  De	  
bakker	  gaf	  een	  rondleiding	  en	  ze	  mochten	  zelfs	  een	  handje	  helpen.	  Achteraf	  mochten	  ze	  hun	  baksels	  
natuurlijk	  ook	  lekker	  opeten.	  Donderdag	  stond	  in	  het	  thema	  van	  de	  tandarts.	  Er	  werden	  gebitten	  
geknutseld	  en	  er	  werd	  tandpasta	  gemaakt.	  Op	  de	  allerlaatste	  dag	  werd	  aandacht	  besteed	  aan	  
beroepen	  die	  iets	  met	  dieren	  te	  maken	  hebben.	  De	  kleuters	  gingen	  helpen	  op	  de	  kinderboerderij.	  
Wat	  werden	  de	  geitjes	  goed	  geborsteld!	  De	  vakantie	  werd	  afgesloten	  met	  een	  gezellige	  
tentoonstelling	  voor	  de	  ouders.	  Zo	  konden	  zij	  ook	  zien	  wat	  de	  kinderen	  allemaal	  voor	  moois	  gemaakt	  
hadden!	  Daarna	  mocht	  iedereen	  zijn	  eigen	  spulletjes	  mee	  naar	  huis	  nemen.	  



De	  twee	  weken	  zijn	  voorbij	  gevlogen	  en	  we	  hebben	  het	  onwijs	  naar	  ons	  zin	  gehad!	  Lieve	  kinderen,	  
namens	  het	  jeugdwerkteam	  wil	  ik	  jullie	  bedanken	  voor	  jullie	  gezelligheid	  en	  enthousiasme.	  Tenslotte	  
willen	  wij	  de	  Fondsen,	  Gemeente	  Den	  Haag	  en	  De	  Mussen	  bedanken	  voor	  het	  mogelijk	  maken	  van	  
deze	  vakantieweken.	  	  

Het	  kinderwerkteam	  


