2de Sport- en Spelmiddag op het Stellenboschplein 24 juni 2020
Afgelopen woensdag 24 juni was het zover, na een
succesvolle start de week ervoor was het tijd voor de 2e
sport- en spelmiddag van de Haagse Hopjes
Transvaal. Het weer, een strakblauwe lucht met een
grote brandende zon. Ja het was erg warm, maar dat
mocht de pret niet drukken. Voorbereidingen waren
gemaakt in de vorm van extra water, parasols voor de
schaduw en drankjes. De kinderen en medewerkers
zijn dan ook niks tekortgekomen en fris van start
kunnen gaan met de verschillende sportactiviteiten.
Deze week mochten de kinderen de mannen van
Skateland weer verwelkomen. Deze week stonden
ze er met een step-parcour en clinic en zijn voor de
kinderen altijd een graag geziene gast. Deze
sportactiviteit wordt dan ook druk beoefend door de
kinderen gedurende onze sport- en speldagen. Je
ziet ze dan ook letterlijk over de ramps een vliegen.
Bovendien leent deze Clinic zich dan ook uitstekend
tijdens deze Corona tijden.
Daarnaast konden de kids er nog op los springen bij de striker. Hier moeten ze over een
ronddraaiende arm springen om zo op een pilaar te blijven staan. Wie niet op staat te letten, te laat is
of niet hoog genoeg springt wordt door de arm van zijn of haar pilaar gegooid. Dit lijkt makkelijker dan
dat het daadwerkelijk is en de kinderen hebben zich hier dan ook lekker op uit kunnen leven .
Mochten de kinderen even uitgeskate en/of
gesprongen zijn dan konden ze de overige energie
nog kwijt bij het gladiatorenspel waarbij ze in een
partijtje tegen elkaar proberen elkaar van een pilaar
te stoten/duwen. Daarnaast hadden we weer ons
nieuw aangeschafte interactief pylonen spel waarbij
er veel afgerend wordt. De kinderen zijn dan opzoek
naar de juiste team kleur, of naar de juiste geluiden
die door aanraking te vinden zijn in de pylonen. Al
met al een geslaagde zonnige maar vooral actieve
sport en spel middag.
Volgende week woensdag 1 juli zijn we op het
Joubertplantsoen bij Lies. Met o.a. Skateland,
boogschieten, bij mooi weer koprollen over de
waterbaan, boogschieten en tennis in de kooi. En
natuurlijk José van Bario met haar creatieve activiteit.
Helaas voor het laatst, want zij gaat met pensioen.
Ook is onze juffrouw Lies van het Joubertplantsoen nu
met pensioen. Maar zijn heeft het zo naar haar zin bij
de Hopjes dat ze voorlopig bij ons blijft werken.
Dank je wel Lies! Heeeel fijn!

