Internationaal Kinderfeest
Joubertplantsoen 20 juni 2018
Op het Joubertplantsoen hebben ze dit jaar erg veel geluk. Zo
veel activiteiten als we dit jaar organiseren op dit plein is nog
niet eerder voorgekomen. We zijn aan het begin van dit jaar
begonnen met een openingsfeest voor het vernieuwde plein.
Gisteren hebben wij het Internationaal Kinderfeest gevierd en
dan komt er na de vakantie ook nog een Familiesportdag aan.
Volop genieten voor de kinderen die rondom dit plein wonen
natuurlijk.
Het Internationaal Kinderfeest was een succes. Dat Marokko
in het WK moest spelen en helaas verloor mocht de pret niet
drukken. Wel was het jammer dat enkele scholen uit de buurt
op schoolreisje waren. Ondanks de ontbrekende scholen
hebben we ruim 250 kinderen mogen vermaken op de vele
activiteiten.
Omdat er niet
te veel wachtrijen waren kon er net iets meer
aandacht besteed worden aan de kinderen dan
wanneer het heel druk is. Ook wel weer eens leuk.
Er is altijd uitleg en aandacht nodig bij de sportieve
activiteiten. Denk hierbij aan bijv. boogschieten, de
klimmuur, slacklinen, het gladiatorenkussen en de
kinderyoga. Veel van deze activiteiten komen vaker
gedurende het jaar terug. Als de nieuwe kinderen de
regels en aandachtpunten duidelijk begrijpen, kunnen
ze de volgende keer direct aan de slag.
Naast deze sportieve activiteiten konden de kinderen
zich ook nog laten schminken. Ze konden door Bobo
een ballonnenclown een ballon laten knopen en als
ze zelf zin hadden om te knutselen konden ze bij de vrijwilligers van Buurthuis Bario, een mooi batje
schilderen waarmee ze een balletje konden laten stuiteren.
Dan kon er ook nog gedanst worden op de dancepads. Hierbij
staan de kinderen op een dancepad waarbij ze de
bewegingen moeten volgen die op het scherm worden
afgebeeld. Het gaat bij dit spel om de timing en de richting
waarin gedanst moet worden.
Kortom een geslaagde dag! Wij kijken uit naar de Familie
Sportdag op het Joubertplantsoen op 19 september 2018.
Maar eerst natuurlijk onze Familiesportdag op het
Kaapseplein op 4 juli 2018. Daarna 6 weken
vakantieactiviteiten op het Wijkpark Transvaal. Iedere
woensdag van 14.00 uur tot 18.00 uur.
Jeroen de Groot
Zie ook: www.haagsehopjes.nl

