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Een nieuwsbrief door kinderen voor ouders, familie en netwerkpartners

Kinderwerk Gooise Meren
Nieuws uit Naarden >>>

De kinderactiviteiten in
de Scan tot oktober 2019
daarna tijdelijk elders…
Het gebouw de Scan in Naarden heeft jaren

Nieuwe kinderwerker
in Muiden/ Muiderberg
Kirsten is enthousiast gestart!

trouwe dienst bewezen maar wordt in 2019
gesloopt en maakt plaats voor een modern
en nieuw gebouw. Een modern gebouw waar
meerdere

disciplines

samen

komen

Mijn naam is Kirsten en ik ben 27 jaar oud.

Versa Welzijn heeft als een van de kern-

Met veel enthousiasme ben ik begonnen aan

waarden “Gezond groot groeien” en ik prober

mijn nieuwe baan bij Versa Welzijn,

dan ook activteiten in de buitenlucht te organ-

Kinderwerk Muiden/ Muiderberg .

iseren met daarbij een gezonde snack en

waaronder de bibliotheek en Versa Welzijn.
Tot de maand oktober vinden de kinderactiviteiten plaats bij

de Scan en daarna,

totdat het nieuwe pand haar deuren opent,
tijdelijk op een andere locatie.
Meer info vindt u op Facebook:
Jose Naarden Kinderwerk Gooise Meren

drinken.

Mijn hobby’s zijn sporten, voet-

ballen en reizen. Dat heb ik de Elke dinsdag een sporlaatste jaren dan ook veel
gedaan. Mijn vriend en ik hebben samen in Zwitserland ge-

tieve uitdaging

de kinderen. Wij hanteren sociale omgangsvormen en stim-

op de Plaat in Muiden uleren

woond. Daar heb ik gewerkt als

met veel

nanny net over de grens in

sport en spel

Frankrijk.

Verder let ik op het gedrag van

.

positief

gedrag.

Daarnaast hebben wij een signalerende functie, dat houdt in
dat wij in de gaten houden hoe
het met de kinderen gaat.

Ik heb veel ervaring in het werken met

Op de dinsdagmiddag organiseer ik “Sport en

kinderen

de

spel”. En op de donderdagmiddag “Koken

buitenschoolse opvang. Zo ook als animatie-

voor ouderen”. Dan koken we met de

kracht in het buitenland. Kinderen een fijne

kinderen voor oudere mensen. Een gezellig en

tijd bezorgen en bijdragen aan hun welbevin-

gezond samen zijn.

den is waar ik voor sta. De activiteiten die ik

Kinderwerk Muiden/ Muiderberg.

aanbied in Muiden organiseer ik met veel aan-

De Kazerne

dacht voor de interesses voor de kinderen die

Kazernestraat 10 Muiden

hier naartoe komen.

kkasteren@versawelzijn.nl

in

de

kinderopvang

en

Smakelijk recept >>>

Mediteraanse Pannenkoeken voor kids

Benodigdheden voor 4 personen:
•
1 grote aubergine
•
4 grote vleestomaten
•
1 pot geroosterde paprika’s
•
kant en klare pannenkoeken 8 stuks, het liefste suikervrij
•
twee bollen mozzarella kaas
•
alle restgroenten uit de koelkast
•
kruiden naar eigen smaak
•
peper, zout & olijfolie
Hoe ga je aan het werk:
1.
Was de groenten goed schoon
2.
Snijd de groenten in kleine stukjes
3.
Verwarm de olijfolie in de hapjespan of wok
4.
Bak eerst de aubergine tot de schil een beetje zacht wordt
5.
Voeg daarna de paprika toe
6.
Voeg de tomaten toe
7.
Voeg eventueel de restgroenten uit de koelkast toe
8.
Laat de groenten smoren en roer tot er een “saus” ontstaat
9.
Warm de pannenkoeken op ( of bak zelf pannenkoeken )
10.
Tip; als je zelf pannenkoeken bakt kan je aan het beslag geraspte wortel
of broccoli toevoegen, zo krijg je nog meer groenten naar binnen!
11.
Snijd de mozzarella in plakjes
12.
Als je misschien niet van “stukjes” houdt, pureer je de saus ;)
13.
Doe de pannenkoek op een bord, rode saus erop
14.
Leg de plakjes mozzarella op de pannenkoek en wacht tot deze smelt

Eetruimtes
Congue nihil imperdiet doming id quod
mazim placerat facer minim veni am ut
wisi enim ad minimeniam, quis erat
nostr uexe rci tation ullamcorper nostru
exerci tation ullam corper et iusto odio
dig nissim qui blandit praesent lupta.
Tummer delenit augue duis dolore te
feugait nulla facilisi. Con erattis diam
nonummy nibh magna erat.

Gezond advies >>>

Meidenwerk >>>
Ook na de zomer activiteiten
voor meiden uit groep 6,7 & 8
Speciaal voor oudere meiden zijn er activiteiten in Naarden en Bussum. Leuke
onderwerpen die alleen meiden aangaan,
spelletjes doen en verhalen delen met elkaar.
Doe je gezellig mee?
Naarden: Scan, elke donderdag van 15.3017.30 uur voor 9-12 jaar (groep 6, 7 en 8)
jgroot@versawelzijn.nl
Bussum: Uit-Wijk, elke woensdag van 14.0015.30 uur voor 10-12 jaar (groep 7 en 8)
nwendt@versawelzijn.nl

Water met aardbei als
beste getest door kinderen!
de warmte is het verstandig om veel water
+Met
te drinken. Wij bij Kinderwerk stimuleren het
water drinken en voegen fruit toe . De aardbei
is het favoriete fruit van de kinderen!
Waarbij? Aardbei!
Bij wijkcentrum Uit-Wijk hebben
we sinds dit voorjaar
een
moestuin. Volgens de permacultuur. Dat betekent o.a. dat we niet
werken met pesticiden, kunstmest
of geimporteerde grond. De
groente die we daar kweken gebruiken we tijdens onze activiteiten. Ook de bewoners uit de
buurt zijn welkom om groenten
mee te nemen naar huis!

Rots en Watertraining in
Gooise Meren een succes!
Het hele jaar worden er Rots en Watertrainingen gegeven in Bussum, Naarden
en Muiderberg door gecertificeerde trainers van Versa Welzijn. Een training
die zich richt op bewustwording van eigen kracht (de adem in je buik en het
gronden met je voeten) en weerbaarheid zowel fysiek als mentaal.

De Rots staat voor het onafhankelijk
opstellen en het maken van eigen
keuzes. Ook voor kracht en voor jezelf opkomen. Terwijl Water staat
voor het samenwerken, spelen en leven met anderen. Ook voor flexibel
zijn en oogcontact. Uw kind leert in
welke situatie hij/zij kan kiezen voor
het element Rots en in welke situatie
voor het element Water.
De Rots en Watertraining is een sociale
competentietraining waarbij spelenderwijs het zelfvertrouwen wordt gestimuleerd, het zelfbewustzijn toeneemt en talenten en kwaliteiten worden ontdekt. Thema’s zijn zelfvertrouwen, zelfbeheersing, fysieke en mentale weerbaarheid, communicatie, lichaams-taal, oogcontact, maar ook bijvoorbeeld de impact
en werking van pesten en grenzen stellen. In de Rots en Water-training leren wij
de kinderen het verschil tussen “rots” en
“water”. Twee krachtige elementen die
iets zeggen over de manier waarop je een
ander kan benaderen.

Dus wil jij werken aan jouw Rots
en Water, meld je dan nu aan bij
Nicole: nwendt@versawelzijn.nl

Start: ma 23 sept 15.45-16.45 uur
9-11 jaar Rijver in Muiderberg
Start: ma 6 jan 15.45-16.45 uur
6-8 jaar Uit-Wijk in Bussum.

Vraag het aan kinderen >>>

V:

Hoe ziet de wereld eruit als jij later papa bent?

A:

Dan hebben we vliegende auto’s (Feden 9 jaar)
En shopt iedereen online (Yunus 8 jaar)

Nieuw in Naarden
Kindinburgeringsloket
Voor kinderen van nieuwkomers in Nederland . Het kind maakt kennis met
een ander kind uit de buurt onder begeleiding van een vrijwilliger. Met
elkaar gaan ze leuke plekken in de
buurt langs en leert het zijn of haar
eigen wijk in Naarden kennen!
Contact Jose: jgroot@versawelzijn.nl

Het Stoplicht van Kidsclub!
Bij de sportactiviteit van Kidsclub Bussum belonen wij positief gedrag bij de
kinderen. Op deze manier proberen we
negatief gedrag te verbannen uit de
groep. Als een kind sportief meedoet,
goed luistert of een ander kind helpt
krijgt het een groene kaart. De groene
kaarten sparen we op en als we met de
KidsClub 20 groene kaarten hebben verzameld gaan we iets leuks doen! Wat we
gaan doen bepalen de kinderen!
Bij negatief gedrag, bijvoorbeeld niet
luisteren of brutaliteit, ontvangt een kind
een oranje kaart en dat kost een groene
kaart. Zo sparen we door tot de 20 kaarten!
Vorig jaar zijn we naar het trampolinepark “Flight deck 53” in Hilversum geweest als beloning, wat hebben we het
leuk gehad!

Wat te doen in de zomervakantie…? Het Kinderfestival!
In 1984 is het Kinderfestival Bussum opgezet voor kinderen die niet op vakantie konden/ gingen.
Het festival was toen een geweldig initiatief voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.
Wat heel klein is begonnen, met een rood houten huisje dat diende als kassa, de snoepkraam en
terras, een legertent om in te knutselen, verschillende sportattributen en spelletjes buiten op het
veld, is inmiddels uitgegroeid tot een echt spektakel. In die tijd waren er al veel kinderen, maar
lang niet zoveel kinderen als tegenwoordig. Het festival is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkomend festival met veel enthousiaste, blije deelnemers en super-vrijwilligers.

Vind een agent die geschikt is voor u

Vind jij het leuk om naar het Kinderfestival te gaan en ben je tussen de 4-12 jaar? Kijk op www.kinderfestival.com en beleef een leuke sportieve dag. Ook als vrijwilliger ben je welkom!

GROENE en GRATIS
SPEELTUINEN!

Speeltuinen in Bussum

Vind jij het leuk om mee te doen aan het KinderfestivalPaviljoen
en ben je tussen
de 4 en de 12 jaar? Kijk
Heidezicht

Een goede start voor een ontdekkingsreis! Dit is een toffe natuurspeelplekeen
aan
de en
rand
van de
Het is een plek voor jong en
Speeltuinen
in Naarden
voor
meer informatie
op www.kinderfestival.com en beleef
leuke
sportieve
dagBussumserheide.
of meer ;)
oud met prachtige en uitdagende houten speeltoestellen. De toegang is
Er zijn veel gratis openbare speeltuinen in Naarden. Er zijn diverse speel- gratis en de speeltuin is altijd open! Adres: Randweg 203, 1403 XT
Ook
als je vrijwilliger
zijnjaar.
ben jeDe
vanspeelharte welkom! Bussum www.paviljoen-heidezicht.nl
toestellen
voor wil
2-12
tuinen zitten in de volgende wijken:
Voetbalveld / speeltuin
Voetballen op een besloten veld (omringt met een net) en daarnaast een
Keverdijk, Naarderbos, Vierhoven,
speeltuin met diverse speeltoestellen zoals een klimrek en een wip in
Oranje Nassaupark, Naardermeerhet zand. Adres: 1. Anthonie Fokkerstraat & Willem Barenszstraat in
kwartier, Fortlanden, ComponistenWestereng en 2. Anne Franklaan in de Oostereng
kwartier, Rembrandtkwartier.
Speeltuinen in Muiden
Mariahoeve: De Plaat
Dit is een grasveld waar je lekker kunt
voetballen achter in de wijk
Mariahoeve.

Bos van Bouvy
Mooi stukje bos omringd met een hek waar je tussen de bomen geweldig kunt spelen midden in de natuur! Hutten bouwen in het klein! Voor
het bos ligt een voetbalveldje en zijn er speeltoestellen zoals een wip
en glijbaan. Adres: De Dennen uitlopen, dan is het aan het eind op de
hoek
Groene Long
Lang stuk goed onderhouden grasveld en tevens een basketbalveld.
Heerlijk om te spelen, picknicken, wandelen en genieten van rust en
natuur. Adres: De Ruijterlaan

De nieuwsbrief van Kinderwerk Gooise Meren wordt 4x per jaar verstuurd.
De eerste nieuwsbrief van Kinderwerk Gooise Meren ontvangt u omdat u bekend bent bij ons met dit e-mailadres.
Vindt u het niet leuk om de nieuwsbrief te blijven ontvangen of kent u iemand die de nieuwsbrief juist wil ontvangen?
Stuur dan een e-mail naar de kinderwerker van uw woonplaats en geef aan wat u wilt.

Kinderwerk Gooise Meren;
Jose in Naarden jgroot@versawelzijn.nl
Kirsten in Muiden/ Muiderberg kkasteren@versawelzijn.nl
Nicole in Bussum nwendt@versawelzijn.nl

