
Kindervakantiespelen 2012 – groep 3 t/m 8 – Thema: Een vrolijk (kerst)feest! 
 

In de laatste week van de zomervakantie werden in Heerhugowaard Noord de 
35e Kindervakantiespelen georganiseerd. Maandag werden alle basisschoolkinderen per bus 
naar verschillende locaties gebracht. De groepen 3, 4 en 5 hebben zich uitstekend vermaakt 
in de speeltuin en de binnenspeelplaats van Attractiepark de Goudvis en de oudste kinderen 
hebben vlotten gebouwd, pannenkoeken gebakken en hutten getimmerd op de 
Avonturenspeelplaats in Purmerend.   
 

Bouwdagen 

Dinsdag en woensdag werden er in een recordtempo door de groepen 3 tot en met 8 hutten 
uit de grond gestampt. Aan hout geen gebrek en door de juiste aanlevermomenten konden 
de kinderen twee volle dagen hun bouwtechnische en creatieve inzichten gebruiken om te 
zorgen voor waterdichte en sfeervolle slaapplaatsen. Alle kerstspullen zijn van zolder 
gehaald waardoor het voor de burgemeester en zijn vrouw wel heel moeilijk werd om de 
drie best versierde hutten te kiezen. Groep 8 had dit jaar een ware vesting gebouwd, de 
jongens van groep 6 zorgden met hun uitleenbalie voor voldoende hamers en zagen voor de 
andere kinderen en toen een van de organiserende crewleden aan de meisjes van groep 4 
vroeg of ze nog pallets wilden hebben, was het antwoord: “Ja, voor ons terras!” Aan eten en 
drinken geen gebrek op het bouwterrein. De kinderen werden voorzien van onder andere 
vele bekers limonade, raketijsjes, patat, broodjes worst en soep. 
 

(Kerst)feestavond 

Traditiegetrouw werd de slaapnacht (‘wakkerblijfnacht’) ingeluid met een feestavond, dit 
jaar in het teken van de thema’s feest en kerst. Een aantal oude spellen is vervangen door 
nieuwe themagerelateerde activiteiten: skibrilrace, feestmemorie, kerstbalgooien en 
sneeuwpopdarts. Ook stond het springkussen er en kon men weer rekenen op de 
aanwezigheid van de ijscokar. Halverwege de avond verzamelde het hele (timmer)dorp zich 
rondom de catwalk voor de kledingpresentatie van alle groepen. Er werd een zaklampje als 
aandenken uitgedeeld en de burgemeester maakte bekend welke hutten het mooist 
aangekleed waren. Tot slot werd bekend gemaakt welke drie groepen de titel ‘beste 
catwalkpresentatie’ op hun naam mochten schrijven. Tot 22:00 is er feest gevierd met de 
ouders, daarna zonder! 
 

Een nacht om nooit te vergeten 

Menig kind kijkt uit naar de beruchte ‘slaapnacht’ vanwege de vele activiteiten die bedoeld 
en onbedoeld plaatsvinden als de zon onder is gegaan. Stiekem worden andere hutten 
bezocht, smoesjes als “Ik moet naar de wc” worden veelvuldig gebruikt, kinderen worden in 
prullenbakken gestopt, schoenen verdwijnen, de afwas en het toilet wordt gedaan... Om 
over de rest maar te zwijgen. Halverwege de nacht heeft groep 8 de taak om de orde te 
bewaren en mogelijk op te treden tegen regelovertreders overgenomen van de leiding 
omdat zij dat (vast) veel beter konden. 
 

The day after 
In recordtempo werden dinsdag en woensdag de hutten opgebouwd, maar nog sneller 
werden ze donderdagochtend weer afgebroken. Door de vele hulp van ouders, de al vroeg 
aanwezige containers en de bezighoudende ochtendgymnastiek was het veld in rap tempo 
als vanouds: een speeltuin. 



 

 

“In de Noord worden de grootste Kindervakantiespelen van Heerhugowaard georganiseerd”, 
aldus de burgemeester. Er doen hier maar liefst 180 kinderen mee en, net zo belangrijk, ook 
tientallen sponsors! Kenmerkend voor ons dorp  is de saamhorigheid, belangstelling en 
flexibiliteit van omwonenden, vrijwilligers en bedrijven. Wie nog even wil nagenieten van 
deze week kan de vele foto’s bekijken op de 
websitewww.kindervakantiespelen.blogspot.com. Ook de groepsfoto’s zijn op deze website 
te bewonderen. “Wij zijn er trots op dat er al 35 jaar een groot evenement als de 
Kindervakantiespelen georganiseerd kan worden en kijken dan ook al uit naar de 
36e huttenbouwweek volgend jaar! Wij wensen u fijne kerstdagen en tot volgend jaar!” 

 

http://www.kindervakantiespelen.blogspot.com/

