Juffrouw Anne op het Stellenboschplein 30-08-2016
Rondom het Stellenboschplein wonen een hoop
kleine kinderen. Kinderen die zelfstandig niet
naar het Wijkpark Transvaal of het Kaapseplein
kunnen en/of mogen komen. Deze kinderen
blijven dus vaak op hun ‘eigen
Stellenboschpleintje’ hangen. Omdat dit plein
niet is ingericht met speeltoestellen etc. is onze
mobiele Hopmobiel hier een ideale uitkomst. De
Hopmobiel is volledig ingericht met prachtig
speelgoed en nu is er ook weer een vrijwilliger
voor gevonden. Juffrouw Anne, die ook de
gymlessen verzorgd op de Springbok, rijdt voor
ons, afgewisseld met meester Abdel, de
Hopmobiel op de dinsdagen en donderdagen naar het Stellenboschplein. Het was weer
tijd voor een bezoekje aan dit pleintje. En dus ging voorzitter Joke van den Boomen weer
eens langs bij onze Anne op het Stellenboschplein. De Hopmobiel heeft het afgelopen jaar
regelmatig gereden maar wij zijn wel erg blij met Anne die een goede band heeft met de
kinderen en de ouders uit de buurt!
Omdat Juffrouw Anne vele van de kinderen
uiteraard van school kent, ontstaat hier een
hele gemoedelijke sfeer waarin de kinderen
allemaal aan het helpen zijn. Maar ook zijn ze
bekend met de regels en met de
consequenties van het overtreden hiervan.
Anne is een strenge maar rechtvaardige juf
die over het hele plein te horen is. Er ontstaan
hierdoor ook veel leermomentjes en de juf wil
ook graag dat alle circus materialen weer
worden opgefrist zodat de kinderen hiermee
weer volop
kunnen oefenen.
Verder wordt er een hoop gespeeld met de standaard
materialen van de hopjes zoals de fietsen en uiteraard de
skelters. Afgelopen week zijn er ook enkele stuntsteps
met een ramp gebracht omdat er ook op het
Stellenboschplein afgelopen jaar step clinics zijn
gegeven. Hierdoor is de animo naar steps en dergelijke
erg toegenomen. En uiteraard speelt de Stichting in op
deze sportieve vraag vanuit de kinderen.
Stichting Haagse Hopjes Transvaal

