
 

 

Activiteiten Middag bij de Stichting Haagse Hopjes 

 

Op woensdag 11 maart 2009 hebben de stagiaires van het ROC Mondriaan 
genaamd: Michelle, Raisa en Sarah een activiteit georganiseerd.  

Het was een mooie warme dag. Er 
was vandaag een Hindoestaans 

feest genaamd “Holi Phagwa”.  

Daarom hebben wij een activiteit 

georganiseerd omdat veel 

hindoestaanse kinderen daar naar 
toegingen en er verder geen 

speelgoed werd uitgeleend en om 

de kinderen toch een leuke dag te 

bezorgen organiseerde wij drieën 

een leuke activiteit.   

Het was erg druk er kwamen ook 

veel kleine kinderen. Wij hadden een 
leuke dag schema gemaakt met een 

aantal activiteiten waar alle kinderen 

aan mee konden doen. Zo hadden 

we een skeelerrace, bordspelletjes 

en een springtouwwedstrijd. 13:30 
begonnen we met 

inschrijvingen voor de 

skeelerrace er was veel 

belangstelling. 
 

 

 

 



We hadden dan ook 4 groepjes van 4. Als volgt hebben we een parcours 

uit gezet. Om kwart voor 2 begonnen we met de Race! 

 

Van 15:00 tot 16:00 konden de kinderen 

bordspellen spelen en kregen ze limonade. 

De kinderen waren heel geconcentreerd 

bezig. Wij zelf deden ook mee met de 

bordspellen en dat vonden ze heel leuk om 
natuurlijk te winnen van de juffrouw. 

Tussendoor gingen we met een paar 

kinderen ook kijken bij het holi Phagwa feest. 

En om 16:00 begonnen we 

met het inschrijven voor de 

springtouwwedstrijd daar 

was ook veel belangstelling 
voor. 

We hadden drie groepen 

gemaakt. De eerste groep 

was tot de leeftijd van 8 
jaar. Groep 2 was van de 

leeftijd 8 – 10 jaar en de 



laatste en derde groep was van de leeftijd 10 – 12 jaar.  

En van elke groep bleef er de beste over. De winnaars kregen alle drie een 

leuke prijs die ze zelf mochten uit kiezen. 

 

Het was een geslaagde dag en de kinderen vonden het jammer dat er niet 

nog meer activiteiten waren. Alle kinderen deden leuk mee en we vonden 

het ook erg leuk om te doen! 

En natuurlijk waren er prijzen voor de winnaars en kregen alle kinderen 

na afloop van ons limonade en een snoepje. Tot de volgende keer. 

Door: Michelle, Raisa en Sarah. 

 

 

 

 

 

 


