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Rots & Water op basisscholen M’berg
Talent Lokaal: vele cursussen dit jaar
HackShield cyberagent, doe je mee?
OpStap(je) in Muiden en Muiderberg
Huiswerkbegeleiding in Gooise Meren

Gooise Meren

Kinderwerk
``

Kletspraatjes!

Rots en Watertraining
ONS & Vinkenbaan
Kinderwerk Gooise Meren is begin dit schooljaar gestart met de Rots en
Watertraining op de Oranje Nassauschool (gr. 3 t/m 8) en vanaf maart
eveneens op De Vinkenbaan voor jongens en meisjes (gr. 5 t/m 8).
Juist voor de groepsdynamiek van een klas of voor een probleem in de
klas werkt een Rots en Watertraining i.s.m. de gymleraar 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.
De school draagt bij aan de transformatie en ondersteunt de training met
opdrachten in de klas en op het schoolplein. Info bij de kinderwerkers
in Muiden: kkasteren@versawelzijn.nl (Kirsten van Kasteren)
in Bussum: nwendt@versawelzijn.nl (Nicole Wendt)

OpStapje

Soumia: “Juf, hoeveel oorbellen
heeft u?”
Juf: 8 oorbellen en 1 in mijn tong.
Soumia: “Ooooh, een tongbel!”
Rayan: Eet u schaap, juf?
Juf: Jazeker, dat vind ik lekker.
Rayan: Wajow, dan bent u
moslim!!!
”Ik kan tellen tot ontelbaar!”
“Niemand mag Allah heten”
“Ja, dat weet ik”
“Ben je moslim?”
“Nee, dat niet”
“Oh, dat moet je echt worden”
Layla tegen de juf: “Mam, kun je
me helpen….huh? oww hahaha”
Feruz: “Kijk eens juf, ik heb
wisselende tandjes”

Jongeren
werk
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Versa Welzijn biedt een mooi en breed
cursusaanbod aan voor kinderen tussen de 4-12
jaar. Deze cursussen worden in Bussum, Naarden
en Muiderberg georganiseerd;
Samen met de buursportcoach, dans- en
muziekscholen,
kunstenaars
en
sportverenigingen is de diversiteit enorm.
Tussen twee schoolvakanties in zijn er circa 9
verschillende cursussen gedurende 6 weken lang
voor een paar euro. Alle kinderen zijn welkom.

Wil je meer informatie over Talent Lokaal of wil
je je opgeven om mee te doen?
Naarden: José de Groot
035-303 46 28 jgroot@versawelzijn.nl
Muiderberg: Hamsa Al-Temeaimy
06-46 10 80 29 htemeaimy@versawelzijn.nl
Bussum: Patricia Nikolic:
06-82 30 55 04 pnikolic@versawelzijn.nl

Talent Lokaal en Huiswerkbegeleiding worden in samenwerking met gemeente Gooise Meren georganiseerd.
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Stap 3:

Stap 1:

Ingrediënten:
Prei
Tomatenpuree
Stukjes tonijn
Bladerdeeg

Leg het bakpapier
in het bakblik. Vet
de zijkant van het
bakblik in met een
beetje boter.

Stap 2:

Bedek de bodem met
plakjes bladerdeeg.
Vervolgens bedek je
de zijkanten ook.

Snij de prei in
kleine stukjes.
Was de prei en
spoel goed uit.

Stap 4:

Gooi de prei in een
pan met een klein
beetje boter. Hier
proberen we de prei
een beetje droog te
bakken.

Stap 5:

Voeg de
tomatenpuree toe
en de stukjes tonijn.
Laat het nog even 5
minuten bakken.

Stap 6:

Giet het overige
vocht af. Verspreid
de prei over het
bladerdeeg.

3 eieren
Geraspte kaas

Stap 7:

250 ml Kookroom

Meng de drie
eieren met een heel
pakje kookroom.

Bakpapier
Boter
Peper & zout.

Voeg vervolgens
de kaas toe en roer
het door elkaar.
Snufje peper en
zout naar smaak.

Stap 8:

Giet het eimengsel
over de prei heen.
Vouw de
bladerdeeg randjes
naar binnen over
het eimengsel.
Stap 9:

Stap 10:

Zet de preitaart 45 minuten in de oven op 220 °C

Eet smakelijk!!

Verjaardagsfeest
Restaurant LEUK! in Bussum biedt geweldige
verjaardagsfeestjes
aan
speciaal
voor
kinderen die zelf geen of maar een klein
feestje kunnen vieren. Eigenaar Bennie en
medewerkster Julia verzorgen met overtuiging
en passie een verjaardag vol met verrassingen
en lekkers, veel spel, een eigen bioscoop,
tafelvoetbalspel, games en natuurlijk een
thema; Kinderen kunnen kiezen uit slijm maken
of sushi maken van snoep of je eigen pizza
bereiden, die ze later gebakken en wel in het
restaurant gaan opeten. Kinderwerk Bussum
mocht meekijken bij het feestje van Yassin;

“Wow, dit is beter dan de Efteling!”

stap(je) gaat van start
in Muiden/Muiderberg!
Opstapje
en
Opstap
zijn
activiteitenprogramma's voor peuters en
kleuters én hun ouders. Door samen
spelenderwijs opdrachten te doen help je je
kind bij zijn/haar ontwikkeling.
Iedere week krijg je nieuwe opdrachten
uitgelegd die je thuis met je kind gaat
uitvoeren, bijv. spelletjes, voorlezen en
knutselopdracht. Hiermee oefent je kind
met taal, kleuren, tellen en met begrippen
als groot, klein, veel, weinig. Spelend leren!
Het peuterprogramma Opstapje is voor
kinderen vanaf 2 jaar en bereidt je kind voor
op groep 1. Zit jouw kind in de kleuterklas
(groep 1 en 2) dan kun je meedoen met
Opstap en help je je kind op weg naar groep
3. School, peutergroep of consultatiebureau
kan verwijzen naar Opstapje/Opstap.
Meer informatie: Marieke van den Eshof,
meshof@versawelzijn.nl 06-53195285
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Gezocht:
8-12 jaar
Brengen jouw kinderen ook veel tijd online door?
Dit brengt naast kansen ook gevaren met zich mee.
Kinderen zijn online een makkelijk prooi voor
criminelen. HackShield brenght daar verandering in!
HackShield maakt van kinderen echte Cyber Agenten die niet alleen zichzelf,
maar ook anderen beschermen tegen online gevaar. Via een spannend spel
zorgen ze voor een cyberveilige wereld. Project van gemeente Gooise Meren.
Ben of ken je een Cyber Agent? Ga naar

en doe mee!

