Familiedag Stellenboschplein op Woensdag 16 september 2015
Afgelopen woensdag 16 september
2015 was het dan weer zover voor
de jongens en meiden van het
Stellenboschplein. Het was weer
groot feest op het Stellenboschplein
want de Stichting Haagse Hopjes
met alle meesters en juffen was
weer aanwezig. Ditmaal met een
klimmuur, lasergamen, dancepads,
hindernisbaan, breakdancen, Bobo
de clown, yoga, 4 op een rij en nog
vele andere spellen begeleid door
de meesters, juffen en talloze
vrijwilligers uit de buurt.
Hoewel het eigenlijk absoluut geen “Haagse
Hopjes weer” was kon dat de stemming niet
drukken. Bijna altijd zijn de weergoden het ons
goed gezind maar gister liepen er menig kinderen
met een druppelend geschminkte gezicht waar nog
wel duidelijk een lach op was te zien. Ook mocht
het de meeste spellen niet drukken, volgens veel
kinderen was dit wellicht wel beter want er
stonden nu niet zoals gewoonlijk elle lange rijen.
Doordat het iets minder druk was dan gewoonlijk,
konden ook de meesters en juffen een keertje mee
met bijv. het lasergamen. Op geen ander plein
kennen de kinderen zoveel meesters en juffen als
op het Stellenboschplein omdat hier de hopmobiel
elke dinsdag en donderdag staat waar al menig werknemer van Stichting Haagse Hopjes mee heeft
mogen rijden. Zo leuk was het dan ook super leuk voor de kinderen om een keertje het lasergamen
met een van de meesters te doen of om te klimmen met meester Jamal.
Omdat een aantal scholen tegenwoordig een langer
rooster heeft op de woensdag en niet meer om 12
uur maar om 3 uur uit is liep het hierna pas storm.
En gelukkig ging ook het weer toen weer vooruit
en is de dag toch nog erg geslaagde dag geworden!
De jongens van WBS en SetinMotion hebben
vervolgens alles weer netjes opgeruimd, zijn
weggereden en hebben het plein weer volledig
schoon en leeg achter gelaten! Tot 17 oktober op
het Wijkpark Transvaal of tot volgend jaar op het
Stellenboschplein!
Jeroen

