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Verslag sportdag 2 Steffie en Anouk

9 november was een geslaagde sportdag waar veel kinderen op af zijn gekomen. Bijna 70 kinderen
hebben we vermaakt in de tijd dat we de sportdag georganiseerd hebben. Vandaag, 16 november
was er een kleine herhaling van de sportdag van vorige week om ISOP te promoten en in verband te
brengen met sporten. Na de minisportdag zou er namelijk een voetbalwedstrijd op de cancha
plaatsvinden. Na alle voorbereidingen getroffen te hebben was het alleen nog duimen. De
vrijwilligers waren gebeld, een clown was geregeld, muziek was geregeld en de flyers waren
uitgedeeld op school een aangeplakt op straat. Om 8 uur was de eerste vrijwilliger er die ons heeft
geholpen met het aankleden van de cancha, vervolgens werd er met de clown besproken wat en
hoe. Toen om kwart over 9 nog geen enkel kind op de cancha was gearriveerd waren we dan ook
diep teleurgesteld. Maar zoals jullie weten weet je het hier maar nooit en om half 10 stonden er dan
ook al 15 kinderen op ons veld. Gezien de grootte van de sportdag waren we niet teleurgesteld. Maar
ook nog niet echt blij. We hadden veel op Pestalozzi gepromoot en hadden stiekem iets meer
gehoopt. Toen we om tien voor tien telden keken we dan ook blij verrast op van het aantal kinderen
dat aanwezig was. 32 kinderen hadden we weten te bereiken dat tegelijkertijd op de cancha
aanwezig was. Aangezien we geen lijst aangelegd hadden, maar onze energie liever staken in het
aanbieden van leuke spellen zullen er waarschijnlijk iets meer kinderen zijn geweest, maar niet
tegelijkertijd op de cancha. Om half 11 kregen we de kinderen niet weg en moesten we ze
eigenhandig van het veld halen aangezien de voetballers zich gingen opwarmen voor de wedstrijd.

Wat in het begin een flop leek te worden heeft uiteindelijk heel goed uitgepakt. We hebben zelfs de
ouders beter weten te bereiken. Zoals op de foto’s te zien is spelen zij net zo graag mee als de
kinderen!

