3de Vakantieactiviteit
27 juli 2022 Wijkpark Transvaal
afgelopen woensdag 27 juli was alweer de 3de
vakantieactiviteit. Dat betekent dat we alweer
halverwege onze vakantie activiteiten zijn, wat gaat
dat snel. Het was weer een prachtige dag, zeker in
het zonnetje was het erg lekker. Perfect weer dus om
weer gezellig mee te komen doen!!!
Deze week hebben we de kinderen uitgedaagd met verschillende klim en klauter onderdelen. Zo was
de Klimwand er weer die bij veel kinderen al bekend is maar ook de spidertoren waarin je via een
soort van spinnenweb een toren in moet klimmen. Dit laatste is een stuk moeilijker dan de meeste
kinderen en ouders verwachten waardoor je ook even in de rij moest wachten voordat je voorganger
het parcour in de toren succesvol afgelegd heeft. Dit was zeker het geval voor de kleintjes maar met
een beetje hulp van de grotere kids zijn de meeste helemaal tot boven gekomen. Goed om te zien dat
de kinderen elkaar hierbij helpen. Ga zo door!!!
Verder was er deze week geen Ballonenclown
vanwege de onvolwassen reacties van een aantal
ouders vorige week. Jammer om te horen dat er met
beschuldigingen gegooid wordt die compleet de
plank misslaan. Wij willen als stichting voor ieder
kind ongeacht de afkomst ervoor zorgen dat ze
een leuke dag beleven. Spijtig om te merken dat
sommige ouders deze mooie dagen liever verpesten
met een verkeerde instelling. Dat gezegd te hebben
was Jan Klaasen met zijn poppenkast er in plaats
van de ballonnenclown. Zo was er dus geen clown
maar nog steeds iets leuks voor de kleinere
kinderen. Zo kon je de kinderen al van ver mee
horen schreeuwen met het optreden van Jan Klaasen. Leuk om zo het inlevingsvermogen van de
kinderen te zien. Daarnaast kon je natuurlijk weer over het step/BMX parcours van skateland heen,
boogschieten, je dans moves laten zien en nog veel meer.
Al met al hebben we weer een leuke en geslaagde dag kunnen organiseren voor de kinderen uit de
buurt. Wij krijgen gelukkig ook veel positieve reacties waar wij onze energie en motivatie uithalen.
Volgende week is er dan ook weer van alles te doen en te beleven dus jullie zijn bij deze allemaal
weer van harte uitgenodigd! Vriendelijke groet Team Haagse Hopjes Transvaal.

