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Stichting jarige job
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De PLataan in Naarden
Rots en Watertraining met je klas
Huiswerkbegeleiding aan ouders

Gooise Meren

Kinderwerk

Nieuws en activiteiten voor alle kinderen van 4 – 12 jaar

_______

Juf Demi tegen Layla:
“Nu ben jij de baas.”
Layla: “Nee, ik ben de
minister-president.

Boekenclub nieuw in Bussum!
Samen met een groepje hetzelfde boek lezen. Eerst gaan jullie een stapel met
boeken bekijken. Vervolgens maak je een top 3 met boeken die jij wilt lezen.
We kiezen dan het boek uit dat het vaakst is genoemd; dit boek gaan we in de
middag met zijn allen lezen en bespreken. Je leest steeds thuis een paar
bladzijden en soms gaan we in de middag ook lezen. Samen bespreken we wat
jullie opmerkelijk aan het boek vonden. Aan het eind van de les spreken we
steeds met elkaar het aantal bladzijden af dat we voor de volgende keer gaan
lezen.
Jullie mogen allemaal een eigen schrift kiezen. Het doel van dit schrift is om er
gedachten in te schrijven die tijdens het lezen in je opkomen. Jouw schrijfsels
gebruiken we in de discussies. Je schrijft altijd één vraag op die je mee kan
nemen naar de volgende training. Doe je mee? Deze activiteit begint bij 4
kinderen, dus geef je op bij Nicole of Demi.
Voor wie?
Wanneer?
Hoe lang?
Opgeven?

jongens en meisjes uit groep 7 en 8
1 uurtje per week op dinsdagmiddag 14.30-15.30
10x achter elkaar
nwendt@versawelzijn.nl of dneerings@versawelzijn.nl

“Vorige week was er
toch geen club, juf?”.
“Jawel, toen waren we
sporten bij de
Weidehof”. “Neeeeee,
ik bedoel vorige week
vorige week!”
Juf “hoe gaat het met
je?”. Kind “Ja leuk.”
Safouan: Ik heb nog
een keer dorst!
“Nee juf, dat is van een
generatie voor mij!”
“…want ik heb warme
hoofdpijn”

Bussum Cultureel
2021
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Handige apps voor kinderen
Inhoud: schrijven van letters en cijfers
Kinderen leren op spelenderwijze in de app hoofdletters, kleine letters en
cijfers te schrijven. Er wordt eerst een woord verteld dat met die letter
begint die ze moeten schrijven. Vervolgens trekken de kinderen de letter
over en krijgen ze een beloning.

Er wordt elke dag voor meer dan 12
jaar aan beeldmateriaal op YouTube
geplaatst.

Kapitein rekenen
Inhoud: hoofdrekenen, tafels
De speler stapt aan boord van een piratenschip waar hij de ene na de
andere rekensom moet oplossen. Het antwoord ligt tussen vijf bommen
waarop verschillende cijfers staan. Een daarvan gaat in het kanon. Bij het
juiste getal raakt de bom een schip, verkeerde uitkomsten vallen in het
water. Elk schip dat een kind overmeestert, levert moeilijkere sommen op.

Inhoud: Naar buiten
Stap de deur uit met de app Expeditie X en een landkaart plopt op je
screen. De buurt om je heen is veranderd in een Savanne of
onderwaterwereld! Tijd om met Freek Vonk op zoek te gaan naar allemaal
fascinerende dieren. Tijdens je speurtocht krijg je ook allemaal leuke
opdrachten. En het geeft niet waar je bent, je kunt overal op expeditie
gaan. Blijf wel opletten, voor als het dier dat je zoekt misschien besluit om
zich midden op een weg te verstoppen.

Honing is meer dan 3000 jaar
houdbaar.
In China is in de 10e eeuw het
papiergeld uitgevonden. In Europa
kwamen de bankbiljetten pas in de
17e eeuw.

Letterschool

Expeditie X

Wist je dat…?

Heet water bevriest sneller dan koud
water. Dit heet het Mpemba effect.
-Olifanten elkaar vanaf 5 kilometer
kunnen ruiken.
-De strepen van een zebra voor
verkoeling zorgen.
-Het oog van de struisvogel is groter
dan zijn hersenen.
-Een varken is fysiek niet in staat om
naar de lucht te kijken.
-Een krokodil zijn tong niet kan
uitsteken.
Verdrinken het grootste gevaar is in
de woestijn, omdat als het eindelijk
regent het zoveel regent dat je niet
meer weg kan komen.

Knutseltip! > > > Vogelvoerder maken

Benodigdheden:

Stap 1: Teken op
het pak een cirkel
of vierkant.

Stap 2: Knip met
de schaar het
getekende vlak uit.

Stap 4: Maak
een gaatje in
de boven kant
van het
kartonnen pak.

Stap 5: Doe hier
het touw door
heen zodat je
hem kan
ophangen.

Stap 3:
Versier het
pak nu mooi.

Leeg kartonnen drinkpak
(wel schoon gemaakt)
Pen en liniaal (als je het
gat perfect vierkant wilt
hebben)
Schaar
Stickers en versiering
Touw
Vogelvoer

Stap 6: Het
voer kan er in!
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Leestips

Rots en Watertraining
op de Oranje Nassauschool en de
Vinkenbaan in Muiderberg

Fantasia
Dromen jullie nooit over reizen
in het fantastische FANTASIA?
Zeemeerminnen,
aardmannetjes, heksen en
feeën ontmoeten... Maar ook
reuzen,
trollen
en
weerwolven... Of een ritje
maken op de rug van een
regenboogdraak? Zullen we
samen naar FANTASIA gaan?
Ga maar zitten en hou je goed
vast! We vertrekken! Dit boek
heeft maar liefst 8 'kras- en ruik’
pagina’s, van rozengeur tot
zweetvoeten. Durf jij het aan
om je neus in de sok van een
trol te steken?

Geheim

agent

oma

Max heeft twee oma’s. Eentje
die hem voorleest, verhalen
vertelt en kriebeltruien voor
hem breit. Zijn andere oma is
geheim agent. Zij kan heel
goed bommen onschadelijk
maken en zich achterstevoren
en ondersteboven aan een
touw van hoge gebouwen laten
zakken. En ze heeft een
supersonische
zelfrijdende
auto
met
verwarmde
buitenspiegels
en
een
ingebouwde geldmachine. Er is
één ding waar ze niet goed in
is: lieve oma zijn. Maar dat leert
Max haar wel terwijl hij
meegaat op een nieuwe
geheime missie…

Kinderwerk Gooise Meren is in september de Rots en
Watertraining gestart op de Oranje Nassauschool en later
in het schooljaar eveneens op De Vinkenbaan voor jongens
en meisjes in de groepen 3 t/m 8.
Juist voor de groepsdynamiek van een klas of voor een
probleem met een klas werkt een gezamenlijke Rots en
Watertraining i.s.m. de gym- en leerkrachten heel goed!
Rots en Water training is een sociale en fysieke
competentietraining waarbij het zelfvertrouwen wordt
gestimuleerd, zelfbewustzijn toeneemt en ook kwaliteiten
van zichzelf en van anderen worden ontdekt.
Thema’s zijn gronden & ademen, sterk staan, fysieke &
mentale weerbaarheid, communicatie, elkaar helpen,
lichaamstaal, oogcontact en ook de impact van (online)
pesten en grenzen stellen.

Er zijn 8 bijeenkomsten Rots en Water training (achtereen of
in fases) van 1 uur bij voorkeur in de gymzaal van de school
o.l.v. gecertificeerde trainers van Versa Welzijn i.s.m. de
leerkracht van de klas en/of de gymleraar. De school draagt
bij aan de transformatie en ondersteunt de lessen in de klas.
Meer informatie bij de kinderwerkers:

kkasteren@versawelzijn.nl (Kirsten van Kasteren)
nwendt@versawelzijn.nl (Nicole Wendt)

OpStapje

Jongerenwerk

Oktober 2021 – 6e Uitgave

De Plataan in
Naarden
Misschien heeft u het al gehoord of
gelezen: het nieuwe multifunctioneel
centrum in de Keverdijk heet De
Plataan.
Deze naam is bedacht door een inwoonster
uit de wijk. In dit centrum gaan de
bibliotheek Gooi en Meer, De Schakel en
Versa Welzijn er samen écht een plek voor
en door de buurt van maken. Ook alle
activiteiten van het kinderwerk in Naarden
is straks dus in De Plataan te vinden.
We zijn nu druk bezig om het pand
binnenin mooi te maken, de officiële
opening zal in december zijn. Houdt ons
nieuws hierover in de gaten!

Stichting Jarige Job
Stichting Jarige Job is er voor kinderen uit gezinnen
die minder geld te besteden hebben. De kinderen
kunnen op hun verjaardag een verjaardag box
ontvangen. In deze box zitten slingers, ballonnen, wat
lekkers om te kunnen trakteren op school en een
verjaardagscadeau. Minimaal 6 weken voor de
verjaardag van je kind bestel je de box op de site:
www.stichtingjarigejob.nl

