Familiedag Stellenboschplein
5 september 2018
Gedurende de vakantie activiteiten is het Wijkpark Transvaal
weken lang het middelpunt van de wijk geweest. Op 5
september was het tijd voor het Stellenboschplein. Hoewel de
meesters en juffen in de stromende regen op hebben gebouwd
was het vanaf half twee, toen de kinderen de bandjes konden
kopen, heerlijk
weer! Met een vol
plein met leuke
activiteiten voor
iedereen is het
een gezellige dag
geworden!
Het was een feest van formaat op een klein pleintje!
Met zo’n 300 enthousiaste kinderen, hun ouders, de
meesters/juffen en vrijwilligers was het een drukke,
maar gezellige boel. Zo stond er weer van alles, van de
vaste springkussens van de Hopjes, de draaimolen,
slacklinen, voetvolley, het gladiatorenkussen, de klaverbungee, een yogaworkshop, tot de
bungeetrampoline toe en nog veel meer. Kortom heel erg veel leuke en leerzame activiteiten voor
slechts
€ 1,00. Uiteraard is dit alleen mogelijk met bijdragen van onze sponsoren.
Omdat er rond het Stellenboschplein veel sportieve waaghalsjes wonen, waren de jongens van
Skateland ook aanwezig met een stuntstepparcours. Dit parcours viel erg in de smaak wat bleek uit
de vele tricks en sprongen die de kinderen gemaakt hebben.
Bij het voetvolleyballen draaide alles om het controleren van de bal. Dat was voor sommige nog een
beetje oefenen maar ging uiteindelijk steeds beter. Voor de
kinderen die het rustig aan wilde doen waren er ook nog minder
bewegelijke activiteiten. Zo konden de kinderen zich laten
schminken of een potje sjoelen bij meester Baya. Op deze
manier was er voor ieder wat wils.
Helaas staat er geen vaste uitleencontainer op het
Stellenboschplein maar komt er 2 keer per week een mooie
bontgekleurde elektro wagen, genaamd “Hopmobiel”, het plein
op rijden. Deze blauwe bus, helemaal volgeladen met sport en
spel materialen. Begeleidt door 1 á 2 enthousiaste mensen, die
ervoor zorgen dat er ook hier door de kinderen uit de buurt
gespeeld kan worden.
De kinderen rondom het Stellenboschplein zijn de afgelopen tijd
flink verwend maar verdienen dit zeker!
Want ook na deze activiteit hebben de kinderen geholpen om dit
plein helemaal schoon achter gelaten!
Top gedaan jongens en meiden!

