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Het was een kletsnatte afsluiting van de vakantie!!!
Helaas waren er hierdoor minder kinderen dan wat
wij normaal gewend zijn tijdens onze vakantie
activiteiten. Zeker de laatste activiteit is meestal
lekker druk. Dit jaar was dat dus anders… door het
natte weer was de opkomst dit keer een stukje
minder. Zo blijkt dat als er maar genoeg neerslag valt
de ouders in ieder geval thuisblijven. Natuurlijk zijn er
wel altijd kinderen bij ons op de pleinen. Of het nu
regent, sneeuwt of een orkaan overtrekt voor hen
maakt dat niks uit. Dit kon je dan ook goed zien
afgelopen woensdag. Een beetje nat worden geven
ze niks om. De temperatuur was immers nog prima.
Deze week konden de kinderen glijdend van onze
waterbaan. Waar de kids in het begin nog een beetje
huiverig waren om met dit weer over de waterbaan te
gaan, veranderden dat al snel nadat de eerste liet
zien dat hij toch al nat was en het dus niks meer
uitmaakte. Na dit grote voorbeeld volgde de rest dan
ook snel! Hetzelfde gelde eigenlijk voor al onze
springkussens. Zo ook voor de Sweeper waar je
deze week net als bij Wipeout de draaiende
onderdelen moest ontwijken en ondertussen niet van
je pilaar af vallen. Viel je op het kussen dan was je
dan ook meteen helemaal nat!
Deze week hebben we door het weer het BMX en
step parcour veranderd naar een heuse skelter race.
Dit met oog op de veiligheid want stunten op een
step of fiets met een natte ondergrond is een
garantie tot veel valpartijen. Dit hebben we opgelost
door de kids op vier wielen te zetten. En dat viel
goed in de smaak toch kids??? Zo heb ik vele van
jullie over de baan zien vliegen en was het volgens
mij spannend genoeg want ik heb hier en daar een
aantal van jullie met de ogen dicht gezien.
Verder was Bobo de ballonenclown er weer. En nu blijkt, het slechte weer heeft niet alleen maar
nadelen. Waar je normaal in de rij moest gaan staan voor de verschillende activiteiten kon je nu
gewoon doorlopen. Zo stond er zelfs bij Bobo de clown amper een rij. Dat is de afgelopen 5 weken
nog niet voorgekomen!!! De kinderen hebben dus niet stil gezeten en zijn lekker actief bezig geweest.

Verder kon je natuurlijk nog dansen bij meester
Clifton, boogschieten bij meester Mitchell, een
spelletje spelen in de spelletjes tent en nog veel
meer. Wij kijken dan ook terug op wederom weer een
geslaagd jaar met onze vakantie activiteiten. De
vakantie zit er helaas alweer op en vele van jullie
zullen volgende week weer naar school mogen. Wij
wensen jullie daar heel veel plezier en jullie een goed
schooljaar toe. Voor ons, wij hebben nog maar
2 activiteiten staan voor dit jaar. De eerstvolgende is
op het Viljoenpleintje op 7 September. Dus mochten
jullie even afleiding van school willen kom gerust
even langs. Anders zal je moeten wachten tot de
herfstvakantie! Dit zal de laatste hopjes activiteit van dit jaar zijn en zal plaatsvinden op 19 oktober op
het Wijkpark Transvaal.
Wij hebben weer ons best gedaan voor jullie!!!
En hopen dan ook dat jullie terugkijken op een leuke vakantieperiode.
Namens de Stichting Haagse Hopjes Transvaal,
Groetjes Ben

