
 

 

Rond ’t Ronde, oktober 2022 
 

Vele tinten rood 
Afgelopen week zag de hele school groen. De kinderen zagen 
groen, de leerkrachten zagen groen, Dennis zag groen. Alles en 
iedereen zag  gi-ga-groen. Speciaal voor de opening van de 
kinderboekenweek. Meer daarover lees je hieronder. Buiten kleurt 
het ondertussen vele tinten rood, oranje, geel en bruin. De herfst is 
begonnen. Over twee weken gaan we dat al vieren met een extra 
lange herfstvakantie. Tot die tijd wordt er nog hard gewerkt op ‘t 
Ronde. Veel leesplezier met deze superlange nieuwsbrief. 
 
Herfstige groet, 
Het team van Montessori Kindcentrum ’t Ronde 

 
**************************************************************************** 

Nieuws van ’t Ronde 
 

Welkom voor onze nieuwe leerlingen 
Van harte welkom Dex, Luc en Joël! Wij hopen dat jullie en jullie ouders een heel fijne tijd gaan 
hebben op ‘t Ronde. 
 

Ze zijn er!  

Vandaag zijn de schoolfoto’s uitgedeeld. Alle kinderen hebben een fotokaart gekregen. Als er foto’s 
zijn gemaakt van broertjes/zusjes, is hiervan een fotokaart meegegeven aan de oudste. Op de 
fotokaart staat een unieke code waarmee je kunt inloggen op www.nieuweschoolfoto.nl/inloggen. 
Eenmaal ingelogd kun je de foto’s van jouw kind/kinderen bekijken en bestellen. Doe je dit vóór 16 
oktober a.s. dan is verzending gratis. De code kan door meer mensen gebruikt worden.  Mocht de 
kaart met code  kwijtraken, stuur dan een mail aan lieke@tronde.nl 
 

Niet van suiker 
Na zonneschijn komt soms regen. Wij zijn niet van suiker en spelen ook buiten als het regent (tenzij 
het met bakken uit de lucht komt). Zorgen jullie dat de kinderen daarop gekleed zijn?  

 
Een heus diploma 
De training voor onze nieuwe mediatoren is weer begonnen. Onder leiding van Roos en Albert worden 
twaalf kinderen opgeleid om mediator te worden. Uit elke bovenbouw zijn vier kinderen gekozen die 
deze taak dit jaar gaan vervullen. In de training leren de mediatoren conflicten tussen kinderen op te 
lossen. Ilora, Jinte, Ronja, Gilles, Noah, Nova, Elin, Myrthe, Amin, Lars, Dina en Isabel zijn met vol 
enthousiasme aan hun opleiding begonnen. Na de training krijgen de kinderen een heus diploma. Ze 
leren ondere andere gevoelens herkennen bij anderen, samenvatten, slimme vragen stellen etc. De 
bedoeling is dat kinderen die een conflict met elkaar hebben aan de mediatoren vragen om hun 
probleem op te lossen.  

 
In de daarvoor bestemde vakken 
Nu officieel de herfst weer is ingetreden, zal het buiten snel kouder en natter worden. En dus 
verwachten we de komende tijd meer auto's rond de school bij het brengen en halen. 
Voor de veiligheid van onze kinderen en als goede buur in de wijk willen we iedereen daarom weer 
oproepen alleen in de daarvoor bestemde vakken te parkeren. Dus niet op de stoep, in het gras, op 
het rondje, midden op straat of voor andermans garagedeur of uitrit. Er zijn voldoende 



 

 

parkeerplaatsen in de nabijheid van school. Maak daar gebruik van en help mee te voorkomen dat de 
gemeente haar handhavers moet inzetten. Mocht je andere ouders of verzorgers zien die hier moeite 
mee hebben, spreek ze dan alsjeblieft hierop aan zodat we dit met elkaar op een goede manier 
kunnen regelen. Iedereen bedankt! 

 
Extra lang 
Nog twee weken, dan begint de herfstvakantie. Voor de kinderen duurt deze extra lang omdat zowel 
vrijdag 21 oktober als maandag 31 oktober studiedagen zijn voor het team. De kinderen zijn deze 
dagen vrij. 

 
En vooral veel lezen 
Op woensdag 5 oktober hebben we de Kinderboekenweek feestelijk geopend. Met het thema 'Gi-ga-
Groen' kunnen we alle kanten op: verhalen, gedichten en weetjes over de natuur, dieren en planten. 
Nadenken over hoe we beter kunnen omgaan met onze leefomgeving, hoe we steeds een beetje meer 
groen kunnen worden en vooral veel lezen. 
Het begon al in de ochtend met een stoet verklede kinderen op het schoolplein die daar ter plekke 
'groen gekleurd' werden. Daarna hebben we ons verzameld in de prachtig versierde hal voor de 
officiële opening. De openingsact ging over Koos die eerst helemaal niet groen was, maar het steeds 
meer werd door zuiniger om te gaan met elektriciteit, water en verwarming en door afval te scheiden. 
Jammer dat juf Laurene eerst uit moest glijden over een bananenschil maar zelfs dat kwam goed... 
We hebben veel nieuwe boeken en in alle klassen wordt extra voorgelezen door (groot)ouders. Wat 
heerlijk om het lezen op verschillende leuke manieren onder aandacht te kunnen brengen. 
Op 14 oktober om 13:45 uur sluiten we de Kinderboekenweek af met een boekenmarkt. Boeken 
hiervoor kunnen nog tot donderdagmiddag ingeleverd worden.   
 

  
 
Volle bak 
De bak met gevonden voorwerpen loopt over. In de herfstvakantie wordt hij geleegd. Als je je afvraagt 
waar die ene leuke trui of die fijne jas is gebleven, check de gevonden voorwerpen. Het zou zomaar 
kunnen dat hij erbij zit. 
 

Van de tuincommissie 
Eind september heeft Sander Tamse (oudergeleding tuincommissie) onze school vertegenwoordigd 
tijdens de Matchbeurs in het AFAS-gebouw. De matchbeurs is twee jaar geleden voor het laatst 
geweest wat maakte dat de opkomst dit jaar minder was dan andere jaren. Het was wel een 
ontzettend vruchtbare beurs voor ‘t Ronde want we hebben een aantal mooie ruilingen tot stand 



 

 

kunnen laten komen. Zo hebben we concrete spullen opgehaald en een aantal waardevolle contacten 
gelegd voor hergebruik van planten en struiken die ergens anders niet meer geplaatst kunnen worden.  

Er waren pakketten door de tuincommissie samengesteld van de producten 
die we nodig hebben, o.a. kruiwagens, gereedschap, regentonnen en 
fruitbomen. Kiwanis (https://leusden.kiwanis.nl/) stelt een volledig pakket ter 
beschikking t.w.v. ruim 1000,- euro.  Hiervoor zijn we hen natuurlijk erg 
dankbaar. Alle organisaties waarmee we hebben geruild en de organisatie van 
de matchbeurs konden wij dankzij alle kinderen en ouders een leuke attentie 
meegeven; de bloemzaad bollen. Dat werd ontzettend gewaardeerd door alle 
vrijwilligers en organisaties. Dankzij dit evenement hebben we alweer voor 

twee  tuintjes budget, hebben we vier kruiwagens en het eerste budget voor tuingereedschap. We zijn 
nog opzoek naar regentonnen, boompjes en budget voor de aanleg van nog drie tuintjes. Heb je een 
idee hoe we dit zouden kunnen doen, bel ons dan of spreek ons aan op het schoolplein. Daarnaast 
hebben jullie waarschijnlijk de grote pallet vol potgrond al gezien. We doen mee aan de Gi-ga-groene 
actie van de Groene Belevenis. In samenwerking met Florijn Leusden stellen zij veel planten ter 
beschikking voor de aanleg van een (gevel)tuintje. Deze planten zullen tijdens de Kinderboekenweek 
door elke midden- en bovenbouwklas geplant worden. Ondertussen gaat de tuincommissie vrolijk 
verder met als eerste op de planning 19 oktober met IVN Natuureducatie. IVN legt landelijk 
voedselbosjes aan. Bij ons zal één voedselbosje geplant worden. Tot een volgende update! De 
tuincommissie bestaat uit: Sander Tamse (ouder), Sjiel de Bont (IVN voedseltuincoach), Joost 
Bentvelsen (ouder), Tacilja Broerse (ouder), Malou Vis (ouder), Laurene Wouters (leerkracht),  Anneke 
Brons (leerkracht). 
 
Ook de theorie erachter 
Ik ben Pien, 19 jaar oud en ik loop stage bij Irma in OB3. Op dit moment zit ik in het tweede jaar van de 
ALPO; een combinatiestudie van de PABO en onderwijswetenschappen in Utrecht. Door deze 
combinatie leer ik niet alleen wat er van mij verwacht wordt als juf, maar ook de theorie die 

daarachter verborgen ligt. Dat vind ik heel 
interessant en ik zie dit ook echt terug tijdens 
mijn stage! Het is voor mij de eerste keer dat ik 
stageloop in de onderbouw, maar ik vind dit tot 
nu toe ontzettend leuk. Ik ben er elke 
donderdag en af en toe, zoals bijvoorbeeld 
afgelopen week, een hele week (stageweek). 
Tot februari blijf ik in de onderbouw, daarna ga 
ik naar de bovenbouw en daar blijf ik dan tot 
het einde van het schooljaar. Ik heb heel veel zin 
in de rest van dit jaar en hoop veel te kunnen 
leren! 

 
 

 
Elke vrijdag bij Laurene 
Hallo allemaal, mijn naam is Firdes en ik ben 31 jaar. Moeder van drie prachtige 
kinderen en een kat. Ik kom elke vrijdag stage lopen in de klas MB1 bij Laurene voor 
mijn opleiding. Dit is mijn derde jaar als pabo-studente. Wel voor het eerst op een 
Montessori school. Het is voor mij erg leerzaam om op verschillende scholen stage te 
lopen waardoor ik zelf kan ontdekken waar mijn hart ligt. De babystapjes heb ik al 
gemaakt en al erg veel geleerd van de kinderen en collega’s. Ik hoop aan het eind van 
het schooljaar een rugzak vol aan informatie te hebben wat ik in de toekomst kan 
gebruiken in het onderwijs. Vriendelijke groeten Firdes! 

https://leusden.kiwanis.nl/


 

 

 

Later zelfstandig voor een klas 

Mijn naam is Roy van Dorst. Ik ben 19 jaar en ik ben een stagiair in 
de groep MB3. Mijn stagebegeleider is Renata Schneider. Ik zit in 
leerjaar 2 van de opleiding onderwijsassistent op het ROC Midden 
Nederland te Amersfoort. Ik heb gekozen om stage te lopen op ‘t 
Ronde omdat ik het montessori-onderwijs heel interessant vindt. 
Daarom wil ik er ook veel over leren. Mijn doel is om later zelfstandig 
voor een klas te staan. Na de opleiding onderwijsassistent ga ik 
meteen door met de opleiding PABO. 
 
 
 

 
Of natuurlijk de PABO 

Mijn naam is Charlotte Laclé en ik loop stage in BB1, bij Marjan in de groep. Ik 
ben 17 jaar en volg de opleiding Onderwijsassistent niv. 4 bij het ROC mbo in 
Amersfoort. Ik woon zelf in Leusden. Ik heb het erg naar mijn zin in de klas en 
op de school. Als vervolgstudie weet ik nog niet zeker wat ik wil doen maar 
wat ik wel ga doen is naar het HBO. Misschien richting psychologie of 
pedagogiek of natuurlijk de PABO.  
 

**************************************************************************** 

Nieuws van de baby’s, peuters en BSO ‘t Ronde 
 
Roeren met je handen 

Hier een update van de verticale groep. Sowieso spelen we 
veel buiten, maar wat gebeurt er binnen… 
Er wordt veel gekookt en gebakken bij ons, appelmoes, 
pasta, deeghapjes, bloemkool…. Een sterrenrestaurant is er 
niks bij! 
Wat erg leuk was voor de kinderen was scheerschuim op 
tafel. Roeren met je handen, voelen, ruiken en de beestjes 
erin verstoppen. Iedereen rook lekker daarna, en onze tafel 
was mooi schoon. 
We gaan nu beginnen met thema herfst. We zijn 
bijvoorbeeld met een pincet pitjes uit een zonnebloem aan 
het peuteren, maar daarover de volgende keer meer! 
En als laatste onze gouden tip: Bewaar de korstjes en je 
oude boterhammen, maak er stukjes van, spaar op in een 
pot…. Einde van de dag lusten de kinderen ineens wel 
korstjes en oud brood, haha. 

 

Kapsels en kweeksets 
We hebben de afgelopen maand onder grote belangstelling afscheid 
genomen van Maureen  
Het was fijn om te zien dat wij niet de enige zijn die haar gaan missen. Het 
was een gezellige middag die in teken stond van Italiaanse hapjes. Maureen 
heeft genoeg bloembolletjes gekregen om haar nieuwe tuin te vullen.  



 

 

 
Aankomende maand zal in teken van de herfst staan. Waar 
vooral de paddenstoel centraal staat. We krijgen ook een 
paddenstoelen kweekset op de groep, dus we zijn benieuwd.  
Op BSO 2 is de huishoek omgetoverd tot een kapsalon met echte 
kappersbenodigdheden (behalve scharen). De kinderen kunnen 
hier leuke kapsels bij elkaar of op echte kappershoofden creëren.  
Kortom het wordt een creatieve herfstmaand. 
 

Aanmelden of informatie over kinderopvang en BSO ‘t Ronde? 
Wil je meer informatie of je kind(eren) opgeven voor de kinderopvang of de buitenschoolse opvang, 
dan kun je bellen met het regiokantoor van Humankind in Leusden, 033-2018000 of mailen naar 
regiomiddennederland@humankind.nl 
 

**************************************************************************** 

Nieuws van de onderbouw 
 

Kruipen en sluipen 
Alle kinderen van de onderbouw hebben afgelopen week met hun klas een ochtend in de Struintuin 
beleefd. En wat een groot avontuur was dat! Kruipen en sluipen door smalle paadjes, grote dikke 
takken sjouwen voor een coole hut, met een schepnet kleine waterdiertjes opvissen, soepjes koken in 
de modderkeuken, en vooral heel veel ontdekken en rondstruinen. Wat een fantastische plek om de 
natuur van zo dichtbij te beleven! Dit avontuur nemen we mooi mee in onze rugzak!  

 
 
Lieve kleur 
Kleuter mag een kleur uitkiezen: "blauw is mijn tweede lieve kleur en groen is mijn eerste lieve kleur!" 
Een kleuter zegt tegen de juf: “Wist je dat mijn oma al 35 is?! Poeh, dat is écht heel oud hè?!”  
 

**************************************************************************** 
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Nieuws van de middenbouw 

 
En dát wil ik zelf worden 
Ik heb een taal doen opdracht gedaan. De taal doen opdracht heet beroepen. Ik vond de opdracht heel 
erg leuk. Ik moest eerst kaartjes sorteren door de beroepen en gereedschappen bij elkaar te leggen. 
Daarna moest ik er 7 uitzoeken en deze tekenen op een groot papier. Ik mocht er ook eentje zelf 
bedenken. En dat wil ik zelf worden, DJ. Groetjes Gwen Stemmler mb1 groep 5 

 
 

De wijk in 
In veel klassen zijn we bezig om zelf paddenstoelen te kweken om zo 
in de praktijk te kunnen zien hoe deze bijzondere organismen 
groeien. Daarnaast leren we veel over hun groeiwijze, de soorten, de 
opbouw en hun rol in de natuur. Wisten jullie dat er in Nederland 
meer dan 5000 soorten paddenstoelen voorkomen? Zo zijn we met 
de middenbouw de wijk ingetrokken op zoek naar verschillende 
soorten. Wat een feestje! Als je goed om je heen kijkt, zie je 
eekhoorntjesbrood, elfenbankjes, inktzwammen, koraalzwammen, 
amanieten, heksenkringen - alleen de vliegenzwam hebben we nog 
niet kunnen spotten. Maar dat zal wel gauw gebeuren. 



 

 

   
 

**************************************************************************** 
Nieuws van de bovenbouw 
 

Opgemerkt 
Tijdens het slagballen: 
Leraar tijdens slagbal: “En dat is het tweede uitje” 
Leerling: “Wanneer krijgen we nou een keer een knoflookje?” 
 
Als de kinderen opgehaald worden voor mediatorentraining: 
Leerling: “Wat is een kever die van TikTok houdt?” “Een sociale mediator.” 
 
Serieus gesprek in de gymrij. Naaktslakken zijn niet echt vies, want volgens mij weten ze niet eens hoe 
ze eruit zien. Ik heb namelijk nog nooit een naaktslak met een spiegeltje gezien. 

 

BB telt bodemdieren 

 
 
  



 

 

Oma’s aan de top 

Oma, na negen maanden 

is hij eindelijk daar 

Milo een lieve kleinzoon 

zondag geboren zowaar 

 

Oma, voor de eerste keer 

Voel jij je toch zo blij 

luiers verschonen flesjes 

geven 

daarin word jij een kei 

 

Oma’s aan de top 

het feesten kan niet op 

Met oma’s aan de top 

 

treuren wordt een flop 

Want tranen zeggen stop 

met oma’s aan de top 

 

Oma’s aan de top 

het feesten kan niet op 

Met oma’s aan de top 

 

treuren wordt een flop 

Want tranen zeggen stop 

met oma’s aan de top 

 

Oma, de rest van je leven 

veel knuffels en kusjes 

zul jij Milo gaan geven 

Genieten doe je nu al 

 

Ied’re vrije dag erheen 

Samen oppassen daar 

Milo staat nu op nummer 

één 

Je bent nog lang niet klaar 

 

Oma’s aan de top 

het feesten kan niet op 

Met oma’s aan de top 

 

treuren wordt een flop 

Want tranen zeggen stop 

met oma’s aan de top 

 

Oma’s aan de top 

het feesten kan niet op 

Met oma’s aan de top 

 

treuren wordt een flop 

Want tranen zeggen stop 

met oma’s aan de top 

 

Oma, na negen maanden 

is hij eindelijk daar 

Milo een lieve kleinzoon 

zondag geboren zowaar 

Oma, voor de eerste keer 

Voel jij je toch zo blij 

luiers verschonen flesjes 

geven 

daarin word jij een kei 

 

Oma’s aan de top 

het feesten kan niet op 

Met oma’s aan de top 

 

treuren wordt een flop 

Want tranen zeggen stop 

met oma’s aan de top 

 

Oma’s aan de top 

het feesten kan niet op 

Met oma’s aan de top 

 

treuren wordt een flop 

Want tranen zeggen stop 

met oma’s aan de top 

 

Oma, de rest van je leven 

veel knuffels en kusjes 

zul jij Milo gaan geven 

Genieten doe je nu al 

Ied’re vrije dag erheen 

Samen oppassen daar 

Milo staat nu op nummer 

één 

Je bent nog lang niet klaar 

 

Oma’s aan de top 

het feesten kan niet op 

Met oma’s aan de top 

 

treuren wordt een flop 

Want tranen zeggen stop 

met oma’s aan de top 

 

Oma’s aan de top 

het feesten kan niet op 

Met oma’s aan de top 

 

treuren wordt een flop 

Want tranen zeggen stop 

met oma’s aan de top 

 

 



 

 

**************************************************************************** 
Creatief nieuws 

 
Driehoeken in de middenbouw 
De Egyptenaren ontdekten al dat driehoeken een stevige constructie maken. De piramides staan nog 
steeds stevig en recht overeind. Met de middenbouwers hebben we gekeken naar driehoeken die we 
in bouwwerken om ons heen zien. Denk aan spoorbruggen en de koepel van het AFAS-gebouw. 

     
En ook de dakconstructie van onze eigen mooie school kwam aan bod.

   
   
In alledaagse gebruiksvoorwerpen zien we dat de driehoek eveneens een belangrijke functie heeft. 
Het geeft stevigheid en er kan kracht op uitgeoefend worden. 
 

                                
 
Na deze algemene les zijn de leerlingen zelf aan de slag gegaan met het maken van een constructie 
van driehoeken. Dat was niet eenvoudig. Met bolletjes klei en luciferhoutjes was het uitproberen, 
bouwen, instorten, opnieuw proberen en vooral heel veel ervaring opdoen.  
 



 

 

       
 
 

Zelfportretten in de bovenbouw 
Dat kunstschilders vaak zelfportretten maakten is bij velen bekend. 
Maar waarom deden ze dat eigenlijk? Ten eerste was het betalen van 
een model, om verschillende emoties en uitdrukkingen te leren 
schilderen, duur. Dat geld hadden de meeste kunstschilders niet. 
Goedkoper was het om een spiegel te nemen en het eigen gezicht na 
te schilderen. Ten tweede gebruikten de kunstschilders de 
zelfportretten als een soort ‘reclamemateriaal’. Zo konden ze zichzelf 
status geven, laten zien wat ze konden en portretten verspreiden 
onder bewonderaars. Alles voor meer herkenbaarheid en het 
verbeteren van de reputatie. En als laatste kozen sommige 
kunstenaars ervoor om zichzelf in een groter schilderij af te beelden, 
zonder dat dat eigenlijk de bedoeling was. Ze deden dat vaak als grap. 
Zo vinden we bijvoorbeeld het spiedende oog van Rembrandt terug in 
de Nachtwacht. Tegenwoordig 
noemen we dit fenomeen 
‘photobomben’. Waarbij 

iemand ineens op de foto staat, zonder dat de fotograaf dat 
weet. De bovenbouwers hebben ook zelfportretten gemaakt. Als 
een fotobomb komen ze tevoorschijn uit hun eigen schilderij. Ze 
begonnen met het maken van een baklijst waarin het portret 
gemaakt moest worden. Ze kregen drie kleuren ribkarton die ze 
konden gebruiken, waarbij er telkens de keuze was om de ribbel 
kant of de gladde kant te laten zien. En ik kan niet anders 
constateren dan dat ze er mooi opstaan! 

 



 

 

    

  
  



 

 

**************************************************************************** 
Belangrijke data 2022-2023 
De schooljaarkalender staat op onze website: www.montessorischool.nl 
 

Vakanties 2022-2023 

Herfstvakantie ma 24 okt t/m vr 28 okt 

Kerstvakantie ma 26 dec t/m vr 06 jan 

Voorjaarsvakantie ma 27 feb t/m vr 3 maart 

Paasweekend vr 7 april t/m ma 10 april 

Koningsdag 27 april in meivakantie 

Meivakantie ma 24 april t/m vr 5 mei 

Hemelvaartvak. do 18 mei en vr 19 mei 

Pinkstervakantie ma 29 mei 

Zomervakantie ma 10 juli t/m vr 18 aug 

 

Studiedagen (kinderen vrij) 2022-2023 en vrije middag 
Studiedag 1 vr 21 oktober 2022 
Studiedag 2 ma 31 oktober 2022 
Vrije middag ma 5 december 2022 vanaf 12.00 
Studiedag 3 di 6 december 2022 
Studiedag 4 vr 23 december 2022 
Studiedag 5 vr 24 februari 2023 
Studiedag 6  di 30 mei 2023 
Studiedag 7  vr 7 juli 2023 
 

Belangrijke data en bijzondere activiteiten 2022-2023 
Kamp bovenbouw ma 7 t/m wo 9 november 2022 
Versieravond   dinsdagavond 22 november 2022 
Sinterklaas op school maandagmorgen 5 december 2022 
Kerstviering  donderdagavond 22 december 2022 
ALV/nieuwjaarsborrel donderdagavond 12 januari 2023 
MB-party  vrijdagavond 24 maart 2023 
OB familieavond vrijdagavond 31 maart 2023 
ALV   donderdagavond 1 juni 2023 
Sportdag  vrijdag 2 mei 2023 
Musical 8e jaars dinsdagavond 4 juli 2023 
Schoonmaakavond woensdagavond 5 juli 2023 
************************************************************************** 
 

  

http://www.montessorischool.nl/


 

 

Nieuws van buiten 
  
Beste ouders/verzorgers, 
 
Vanaf heden is er weer inloopspreekuur op school vanuit Lariks. Ik, Kayleigh 
Adelina, zal regelmatig op school aanwezig zijn. Er mag vooraf aangemeld 
worden, maar je mag ook op het moment zelf de school inlopen voor een 
gesprek. Een gesprek kan gaan over pesten of gepest worden, over 
onvoldoende sociale vaardigheden, over problemen in de thuissituatie of 
op school, over gescheiden ouders, (huiselijk) geweld, opvoeding, 
verwerken van verlies (rouw), gedragsproblemen, financiële problematiek 
of iets anders wat er bij jou, je kind of in jullie gezin speelt.  
 
Vanaf 2018 werkte ik als jeugdzorg- en maatschappelijkwerker. In januari 
2022 ben ik gestart als consulent bij Lariks en ik heb het prima naar mijn zin. 
 
Op de volgende momenten ben ik aanwezig op ‘t Ronde: 
Woensdag 14 september 08.30-09.30 
Woensdag 5 oktober  08.30-09.30 
Woensdag 26 oktober  08.30-09.30 
Woensdag 16 november 08.30-09.30 
Woensdag 7 december 08.30-09.30 
 
Wil je buiten deze momenten contact, dan kun je een email sturen naar: 
triage@lariks-leusden.nl. Graag even vermelden dat je kind naar Montessorischool ’t Ronde 
gaat. Wie weet tot ziens. 
 
************************************************************************** 

Trainingen bij Chinski www.chinski.nl  
 
Psycho-educatie AD(H)D 
Per oktober 2022 en januari 2023 start Chinski Amersfoort met psycho-educatie over AD(H)D voor 
leerlingen van de basisschool (en middelbare school) en hun ouders! Informatie over data/tijden volgt 
na aanmelding. Tijdens de trainingen van AD(H)D psycho-educatie zullen we het hebben over wat 
AD(H)D inhoudt, hoe dit per individu kan verschillen, waar tegenaan wordt gelopen en wat juist kan 
helpen. Het fijne hieraan is dat we van elkaar kunnen leren! We kijken naar de sterke kanten van het 
kind en op wat voor manier ouders hem/haar kunnen ondersteunen. Meld uw kind aan via 
amersfoort@chinski.nl of mail voor meer informatie. 
 

Sociale Vaardigheidstraining en Faalangsttraining 
Herkent u dat ook? Opgroeien, leren en vrienden maken gaat niet altijd vanzelf. Soms hebben 
kinderen een steuntje in de rug nodig. Heeft u het idee dat uw kind hier extra ondersteuning bij kan 
gebruiken? Goed nieuws! Per januari 2023 starten wij bij Chinski Amersfoort met een Sociale 
Vaardigheidstraining (SoVa) en Faalangsttraining voor kinderen uit groep 3 t/m 5 en 6 t/m 8! 
Informatie over data/tijden volgt na aanmelding. 
Tijdens de Sociale Vaardigheidstraining oefenen kinderen in de groep hun sociale vaardigheden. 
Tijdens de Faalangsttraining krijgen kinderen die angst ervaren in testsituaties handvatten om weer 
het beste in zichzelf naar boven te halen. Meld uw kind aan via amersfoort@chinski.nl of mail voor 
meer informatie. 
 

http://www.chinski.nl/


 

 

************************************************************************** 

Ouderavond: ‘Die andere ouders doen ook maar wat!’ 
 

Opvoeden en ouderschap 
Er zijn meters boeken over geschreven en iedereen heeft wel een tip voor je hoe iets moet doen. Maar 
hoe doen we het eigenlijk? Hoe vaak hebben we het over hoe lastig het soms kan zijn? En hoe houd je je 
relatie dan óók nog leuk? 
 
Theatergroep Bint speelt op donderdag 10 november om 20.00 uur een herkenbare, humoristische en 
interactieve voorstelling, die een inkijkje geeft in hoe ‘we’ dat doen. Bint komt niet met tips of 
pedagogische opvoedstijlen, maar start een eerlijk gesprek over hoe we dit doen en volhouden…. dat 
opvoeden. 
 
Gemeente Leusden, Lariks zorg en welzijn, de Heelkom, Basisschool Sint Jozef en Basisschool ‘t Startblok 
hebben de handen ineen geslagen en nodigen u van harte uit om bij deze voorstelling aanwezig te zijn! 
Aanmelden kan via deze link. Wees er snel bij, er zijn maar beperkte plekken beschikbaar! 
 
Waar? 
St. Jozefkerk, Hessenweg 325 Achterveld 
Tijdstip: 19.30 uur kerk open, 20.00 uur start voorstelling. 
 

https://theatergroepbint.nl/
https://forms.gle/zGWAGazGLmQQzqbX7


 

 

 



 

 

  



 

 

 


