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Vakantie activiteiten

Nieuws en activiteiten voor alle kinderen van 4 – 12 jaar in Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg

Kinderwerk Gooise Meren
Kids-leesclub
De Kids-leesclub in Bussum geeft 1x
p/wk leesondersteuning, bedoeld voor
kinderen van 6-11 jaar (gr.4-8), die
extra hulp bij lezen kunnen gebruiken.
Wat doen we bij de Kids-leesclub?
Het plezier in lezen stimuleren.
De eigen woordenschat uitbreiden.
Taalspelletjes
en
taaloefeningen.
Lezen, luisteren, oefenen, schrijven en
begrijpen wat je leest. Tien weken lang
en 45 minuten per keer. En 1
begeleider met 1 kind met gerichte en
betrokken aandacht op het lezen.
Elke dinsdagmiddag:
14.30-15.15 en 15.30-16.15 uur
In samenwerking met de basisscholen
en Bibliotheek Gooi & Meer. Via de juf
of meester van de basisschool en met
toestemming van de ouders komen
kinderen lezen bij de Kids-Leesclub.

Nieuwe locatie Naarden
Afgelopen februari is de Scan
verhuisd naar een tijdelijke locatie.
Op 16 maart zouden onze activiteiten weer beginnen. Helaas kwam
de Corona en alle activiteiten
werden tijdelijk stop gezet.
Er mochten geen activiteiten meer
plaats vinden in ons noodgebouw. Het
advies was dat iedereen thuis moest
gaan werken. Online werd van alles
gedaan; Bingo, knutselideeën op de
facebookpagina voor kinderen, en
Praatkameraadje. Ja, dan ga je toch
de kinderen missen. En als de
kinderen niet naar ons toe mogen
komen, dan gaan wij naar de kinderen
toe! Er werden leuke gevulde tasjes
gemaakt met een tekenboek, stiften,
een spelletje, stripboekje en snoepjes
erin. Op gepaste afstand zijn wij bij de
kinderen langs gegaan. Alleen een
tasje brengen was een beetje saai dus
hebben wij een echte Clown of Piraat
meegenomen, die ballonnen ging
modeleren. De reacties waren
overweldigend. Het is fijn als je in zo’n
bizarre tijd de kinderen zo blij kan
maken. Hartverwarmend.

Ondertussen is het oude gebouw
gesloopt en begint in juli de bouw
van het nieuwe Multifunctionele
Centrum (MFC). De activiteiten voor
kinderen gaan langzaam weer
beginnen. Op 3 juni starten de
tekengroepen, de techniekgroep en
op 4 juni de meidengroep. De
noodlocatie is klein en door Corona
mogen er kleine groepen in de
ruimtes aanwezig zijn. Hoe we de
andere activiteiten moeten laten
plaatsvinden is hele een puzzel.
Wanneer deze gaan starten laten we
weten via Facebook en de krant.

K n u t s e l t i p >>> K w a l l e n
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Benodigdheden:
Eierdoos met hoge
kegels
Acrylverf in je
favoriete kleuren
Glitter
Koord of wol
Naald en draad

Bereidingswijze:
Stap 1: Knip de randen van de kegels
en kommetjes. Het lijf is een kegel en
de kop is een kommetje.
Stap 2: Verf de kop en het lijf en strooi
er glitter op.
Stap 3: Maak er een gezichtje op.
Stap 4: Maak een gaatje in de kop en
het lijf. Haal met de naald een draad
door de kop en het lijf en plak ze op elkaar.
Stap 5: Knip stukjes koord en plak ze aan de binnekant van het lijf vast.

Wist je dat…?
Fruit
… Er vierkante meloenen bestaan.
Sport
… Tijdens het sporten kan je beter
nadenken. (Dit komt door het
verhoogde zuurstofgehalte in de
hersenen tijdens het sport)
Gezondheid
… Er bestaat een apparaat
waardoor blinden met hun tong
kunnen zien. (de BrainPort V100)
Dieren
… Alleen vrouwelijke muggen
steken.
… Mieren tellen de stappen die ze
zetten en halen maar 1x per twee
minuten adem.
… Sommige dieren gaan in zomerslaap. Veel kikkers en padden doen
dit in de woestijn. (Dit doen ze om
een periode van droogte en/of hitte
door te komen en te overleven.)

Online Bingo groot succes!!
Afgelopen april werd er een
Online Bingo georganiseerd
voor kinderen uit heel Gooise
Meren door Kirsten in Muiden.
Alle
aangemelde
kinderen
hadden bingokaarten in hun
brievenbus gekregen met een
brief waarin de uitleg stond.
Kinderwerker Kirsten was de
bingomaster die online via
Facebook te volgen was.

Alle (ouders) van de kinderen zaten
in een groepsapp. Daar konden ze
bingo schrijven wanneer ze bingo
hadden en een foto van hun
bingokaart meesturen. Zo kon
Kirsten
controleren
of
er
daadwerkelijk bingo was. Er waren
leuke prijzen te winnen. De reacties
van kinderen en ouders over deze
Online Bingo waren zeer positief!
Wegens succes doen we het in
de zomervakantie nog eens!!!!!
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Gezond recept >>> Turkse pizza
Ingrediënten (voor 4 personen)
wraps
200 gram tartaar
2 tomaten
1 ui
2 tenen knoflook
1 blikje tomatenpuree 70 gram
Komijnpoeder / chilipoeder
2 rode paprika’s

Verse peterselie
1 komkommer
Knoflooksaus
IJsbergsla
4 grote wraps
1 rode ui

Hoe maken we het?
1. Verwarm de oven voor op 200°c.
2. Was de paprika’s en snij in kleine stukjes.
3. Snij de knoflook en ui in kleine stukjes (of gebruik een knoflookpers).
4. Doe de tartaar, ui, knoflook, paprika’s en het blikje tomatenpuree in
een kom. Doe er wat komijnpoeder en/of chilipoeder bij.
5. Meng alles goed door elkaar met een (staaf)mixer.
6. Pak een bakplaat en doe er bakpapier op.
7. Leg een wrap op het bakpapier en besmeer met het mengsel zodat
een dun laagje op de wrap ontstaat.
8. De Turkse pizza wordt het lekkerste als de wraps niet op elkaar
liggen. Dus kijk even hoeveel wraps tegelijk in jouw oven kunnen.
9. Bak de wraps 8 tot 10 minuten in de oven.
10. Ondertussen zet je de groenten voor de topping klaar.
Dus snij de rode ui in kleine stukjes.
11. Was en snij de tomaten en komkommer in dunne plakjes (en dan
eventueel nog door de helft). Een halve komkommer is genoeg.
12. Was en snij de peterselie in kleine stukjes.
13. Doordat je de toppings rode ui, tomaten, komkommer, peterselie,
ijsbergsla en knoflooksaus allemaal op tafel zet, kan je je eigen wrap
vullen met wat je zelf lekker vindt.
14. Rol uiteindelijk de wrap op.
15. Eet smakelijk!

Kinderwerk Muiden is gestart met sport & spel
Elke dinsdag van 15.00 tot 16.30 bij
de Kazerne in Muiden is er sport &
spel. Ben jij tussen de 4 en 12 jaar?
Kom dan ook meedoen! Deelname
kost €1,– euro per keer.
We ontmoeten elkaar buiten voor
het gebouw van de Kazerne. We
gaan niet naar binnen. Kom alleen
meedoen als je geen gezondheidsklachten hebt. Er is elke middag een
gezonde snack en drinken. Graag
tot ziens bij de sport & spel activiteit
in Muiden. Groeten, Kirsten!

**Kletspraatjes**
Buitensport met waterpistolen;
Juf Minke: “niet schieten op juf!”
Adam: “jij bent haha geen juf”
Buitensport met Kat&Muis-spel en
Sami heeft 2 linten aan zijn broek.
“Juf, deze is voor die kat en die is
voor de andere!”
Juf Bernou: “Vroeger luste ik geen
water en sinds ik bij Kidsclub werk
drink ik het alleen nog maar!”
Met een mond vol chocolade…
”ik heb nog niet gehad…”
Buitensport en Houdayfa is hoog in
de boom geklommen; Juf Minke:
“pas je op, je hebt geen 9 levens”.
Amal: “Ja, het is geen Fortnite”
Rahaf: “Ik heb 5 vriendjes”
“Juf, heb jij ook een papa en een
mama?”

YouTube kanaal
met diverse
filmpjes voor jou gemaakt
door onze stagiaires HU en
kinderwerkers uit Huizen,
Hilversum en Gooise Meren!
\
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Zomervakantie activiteiten
Naarden
Deze vakantie bieden wij 6 weken lang diverse activiteiten aann
in de middag; workshop speksteen en tekenen, knutselen, glas
graveren, etc. De activiteiten worden om de 2 weken bekend
gemaakt. Voor alle activiteiten is inschrijving verplicht bij Jose.
Alleen voor kinderen uit Naarden. Je mag maximaal 2 activiteiten
per week reserveren. Dit i.v.m. corona en de beperkte ruimte in
de noodlocatie. De middagactiviteiten kosten €2,20 per keer.
Facebook: Jose Naarden kinderwerk Gooise Meren
Instagram: josenaardenkinderwerk.
Mail Jose in Naarden: jgroot@versawelzijn.nl

Naarden Leesclinic
------------------------------------

Vakantie aanbod

Heeft je kind ondersteuning nodig
bij het lezen, dan kun je ook bij
het Lezen
kinderwerk
in Naarden
in de Leesclinic
elke
terecht.
ochtend.
Onze geschoolde vrijwilligers
Techniek en creativiteit in de
gaan in de zomervakantie
middag.
kinderen
begeleiden bij het lezen.
Via een
rooster wordt
er op vaste
Inschrijving
bij:………
ochtenden met de kinderen
gelezen. Aanmelding gaat via de
interne begeleider van je basisschool.

Muiden & Muiderberg
In de zomervakantie worden er
wekelijks activiteiten
Misschien kunnen we nog adviseren over de vormgeving want
georganiseerd. Bij warm weer
die
van
vorige
keren
erg saai. Het moet meer sprankelen
gaan
wedeveelal
voor
de is
waterpret
en
een feest
zijn
waarbij
je ook
opom
de te zien.
buikschuifbaan kunt gaan! Verder
hebben we activiteiten als een
circus workshop, speurtochten,
Facebook: Kinderwerk
zomerknutsels
en we
zomersnacks
Misschien
kunnen
nog adviseren over
de vormgeving want
Muiden/Muiderberg
maken.
Mogelijk
komen
er
nog
die van de vorige keren is erg saai. HetInstagram:
moet meer
sprankelen
versa_kirsten
Elke ochtend op maandag,
meer activiteiten bij. Wat,
en een feest zijn om te zien.
Mail Kirsten in Muiden:
dinsdag, donderdag en vrijdag
wanneer en waar precies wordt
kkasteren@versawelzijn.nl
voor kinderen (groep 3 t/m 7). De
bekend gemaakt op Facebook en
Leesclinic
wordt
gratis
Instagram. Mis onze activiteiten
aangeboden.
niet!!!
Bussum
Elke vrijdagochtend in de zomervakantie is er Buitensport i.s.m.
Buurstsportcoach Patrick. Samen bieden we sportieve spellen,
leuke wedstrijden, vrolijke estafettes en bewegen met plezier
aan. Vanaf vrijdag 10 juli tussen 10.00-12.00 uur op de Groene
Long ben je elke week welkom! Doe je mee?
Facebook: Nicole Wendt kinderwerk Uit-Wijk
Instagram: versawelzijn.kidsclub
Mail Nicole in Bussum: nwendt@versawelzijn.nl

Gooise Meren breed
En we gaan online Bingo spelen op vrijdag 24 en 31 juli, van
15.00-16.30 uur. Opgeven bij Kirsten en Nicole! (voor 22 juni
en voor 29 juni). Je naam, adres en telefoonummer/WhatsApp
via onze mail graag, de info volgt vanzelf en de prijzen ook 😉

Rots en Watertraining in Bussum
Vanaf 7 september start de Rots en Watertraining voor 10-12 jarigen
(jongens en meiden uit groep 7 en 8) in wijkcentrum Uit-Wijk in Bussum Zuid.
De training duurt 8 weken en is op maandagmiddag na schooltijd 15.30-16.30 u.
Er zijn twee trainers en opgeven kan bij Nicole. (onder voorbehoud richtlijnen RIVM)

