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Vlaardingen
IKC het Breinpaleis
IKC Klimop
IKC Erasmus
IKC de Klinker
IKC Jan Ligthart
IKC de Wereldwijzer
Jenaplanschool
OBS de Singel
SBO Kameleon
SO/VSO Ericaschool
De Globe

Maassluis
IKC Startpunt
IKC Panta rhei
IKC de Westhoek
Kindcentrum de Vloot

Op de vijft ien openbare locati es 
van Wijzer in Opvang en Onderwijs 
hebben wij een prachti g aanbod voor 
de ontwikkeling van en educati e aan 
uw kind.

Van harte welkom!

Blijf nieuwsgierig.
Durf te doen.
Samen steeds wijzer.



FIGHTING4ALL
WWW.FIGHTING4ALL.NL

 KICKBOKSEN
 BOKSZAKTRAINING
JEUGD KICKBOKSEN
TIGERS 3-5 JAAR 

LADIES ONLY
LOCATIES IN: 

VLAARDINGEN & MAASSLUIS

Kindercoach
06 - 10 25 51 65
www.mojokindercoaching.nl

10% korting op een winterbeurt.

• Dames- & Babykleding
• Cadeaus
• Accessoires

 
Wij houden van gezelligheid, een huiselijk sfeer, advies 
geven, stylen van de winkel, mensen blij maken, goede 

service en een mooie presentatie! 
Nieuwstraat 7 - Maassluis
 Pand7.maassluis

Opvoedcoach Pereira
Wil jij ook heel graag je kind helpen?

Loop je ook met vragen als, doe ik het wel goed als ouder, hoe kan ik mijn 
kind helpen, wat kan ik doen, waarom luistert mijn kind niet. Wat vind ik 

belangrijk voor mijn gezin? Etc.
 

Ik werk op een coachend, open, eerlijk en oplossende manier. Het doel is jou als oud-
er handvaten geven, om meer op een natuurlijke manier op te voeden. 

Ik werk met ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.
 

www.opvoedcoach-pereira.nl – 06-42369430 – opvoedcoachpereira@gmail.com

Voor al uw klusjes, binnen en 
rondom uw huis!

www.rgvbouwklusbedrijf.nl

06-11279358

Jolanda van Geest
Beautysalon Freshique

www.beautysalonfreshique.nl
Mobiel 06-2062005

Betaalbare
(bas)gitaar, 
ukelele en 
zanglessen

010-2342630
06-51919454
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U ziet er graag goed uit en dagelijkse zorg voor uw uiterlijk vindt u heel 
gewoon. Maar hoe zit het eigenlijk met uw voeten en handen? Wanneer 
krijgen die de aandacht? Pas als de nagels pijnlijk zijn, het eelt branderig 
voelt of een likdoorn steekt? 
Professionele Pedicure & Nagelstyliste • Agnieszka Krzyminska
Guido Gezellestraat 8 • 3141 BG – Maassluis
06-51342388
www.estetikavoetenhandzorg.nl • info@estetikavoetenhandzorg.nl

Zwemschool Arons - Waalstraat 60 - 3131CS Vlaardingen
010-4357031 - info@zwemschoolarons.nl - www.zwemschoolarons.nl

Bezoek onze website 
www.zwemschoolarons.nl

voor meer informatie over:
• Zwemlessen
• Snorkelcursussen
• Ouder-kindzwemmen
• Kinderfeestjes
• Spoedcursussen
• Privélessen

Zwemschool Arons - Waalstraat 60 - 3131CS Vlaardingen - 010-4357031
info@zwemschoolarons.nl - www.zwemschoolarons.nl

Hulp nodig bij echtscheiding?

Mw. mr. Susanne den Boer
Jurist en mediator

Noordvliet 19 • 3142 CH Maassluis.
www.sdbmediation.nl • info@sdbmediation.nl

tel: 06 24466527

Als mediator help ik jullie om:

• De belangen van de kinderen te waarborgen
• In goed overleg te scheiden zonder te procederen
• Alle documenten op te stellen

Gratis kennismakingsgesprek

Verzorgde 
nagels?
Lunulanails!!

 @LunulanailsNL
 Lunula Nails
 info@lunulanails.nl 

Time To Relax
massages

Uw ontspanning is onze missie 

06 18982182 • www.timetorelax.nu

Vaktherapie Beeldend 
Voor als het even niet zo lekker gaat                  

           
Heleen Vink – van den Berge
Praktijk Art of Teamwork
M.: heleen@artofteamwork.nl
T.: 0627656551
W.: www.artofteamwork.nl

Fred Louter:
06 172 284 37
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• Optimalisme in plaats 
van perfectionisme

• Meer (zelf)acceptatie

• Anders omgaan met sociale media
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Eruit halen wat er in zit
De jongere kinderen van het Speciaal Onderwijs leren we al zo vroeg mogelijk zelfstandig te functioneren. Met kleine stapjes leren ze taal, rekenen en andere 
vakken van het basisonderwijs. Allemaal op hun eigen tempo en niveau. We houden rekening met ieders mogelijkheden en kwaliteiten.

De Avondschool: Nooit te oud om te leren!
Voor de schoolverlaters die nog een steuntje in de rug kunnen gebruiken is er de 
Avondschool. Hier kunnen zij extra trainingen volgen en bieden wij nazorg. Wij 
kennen deze leerlingen het beste en voelen de verantwoordelijkheid om, indien 
nodig, een oogje in het zeil te houden, ook al hebben ze de school verlaten. Voor 
leerlingen die het Voortgezet Speciaal Onderwijs verlaten bestaat er geen andere 
vorm van vervolgonderwijs. Wij vinden dat zij recht hebben op een leven lang 
leren.

Vakken die op de avonden passeren zijn burgerschap- en computerkunde, training 
sociale vaardigheden, aardrijkskunde, Engels, arbeidstraining en meer.

Een sluitende aanpak van school naar een werkplek is voor onze leerlingen van 
groot belang. Het behouden van deze werkplek is uiteraard eveneens belangrijk.  
De Avondschool is hier in de nazorg bij betrokken. 

De Avondschool wordt gesubsidieerd door de gemeente Vlaardingen, waarvoor de 
leerlingen, hun ouders en uiteraard de Ericaschool dankbaar zijn.

De Ericaschool is een school voor Speciaal  
en Voortgezet Speciaal Onderwijs die er toe doet!

Taalspel

Stage bij Stroomopwaarts

Vak mode

“Ik, mijn ouders en mijn zus zijn zo trots  
op mijn baan!”
Op de Ericaschool heb ik leren doorzetten en ben ik zelfstandig geworden.

Op weg naar werk, een eigen 
plek in de maatschappij!
In het Voorgezet Speciaal Onderwijs op 
de Ericaschool ligt de nadruk op zelfzorg 
en praktische vaardigheden. Ook het 
voorbereiden op de arbeidsmarkt neemt 
een belangrijke plaats in. Door middel van 
stages en praktijkvakken zoals: de groen -, 
catering -, schoonmaaksector, algemene 
techniek en arbeidstraining, stromen 
leerlingen goed voorbereid uit naar de 
arbeidsmarkt. De uitstroomprofielen zijn 
“dagbesteding arbeidsmatig” en “arbeid 
beschermd werken”. Op het gebied van 
stages en garantiebanen is er een nauw 
contact met allerlei bedrijven in de 
regio Nieuwe Waterweg Noord en het 
participatiebedrijf van Stroomopwaarts.

Voor ieder kind de juiste plek, dat is Passend Onderwijs.
Ieder kind verdient een passende onderwijsplek waar hij of zij zich op de beste manier 
kan ontwikkelen. Dat geldt ook voor zeer moeilijk lerende kinderen. Soms is het de 
uitdaging om de extra ondersteuning die zij nodig hebben in de dagelijkse praktijk 
van het reguliere onderwijs te organiseren. Binnen het reguliere onderwijs verzorgt 
de Ericaschool op verzoek ambulante begeleiding om de kans van slagen daar te 
vergroten. Lukt dat niet, dan wordt een leerling met een toelaatbaarheidsverklaring 
van het Samenwerkingsverband op  de Ericaschool toegelaten.

Wij zijn een school, met een betrokken en deskundig team aan het roer. Bij ons 
wordt dus geleerd. Met intensieve begeleiding bieden we, in kleine groepen, op maat 
gesneden onderwijs. Hierbij maken we gebruik van methodieken en leerlijnen die 
speciaal ontwikkeld zijn voor onze doelgroep. Alles gebeurt binnen een vertrouwde en 
gestructureerde omgeving.

De Ericaschool is een school van Wijzer in Opvang en Onderwijs, maar staat door 
de in- en uitstroom in verbinding met diverse scholen in de regio. De school heeft 
twee afdelingen die samen één school vormen: het Speciaal Onderwijs (SO) en het 
Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). 



Speciale arrangementen voor scholen

VAN 14 OKTOBER 2020 T/M 16 MEI 2021 IN

Kijk voor meer informatie op: www.museumvlaardingen.nl
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Mindfulnesstrainingen, mindfulmama-ochtenden, 
mindfulnesswandelingen en coaching

Uiteraard is iedereen welkom, maar vooral voor 
moeders is Elan coaching & mindfulness dé plek

 om balans, rust, geluk en 
verbinding met jezelf te vinden. 

Mijn drijfveer is jou te begeleiden naar meer 
welbevinden, balans en te zijn wie je bent! 
Dit doe ik met enthousiasme en aandacht.

Ik kijk ernaar uit jou te ontmoeten 
bij Elan coaching & mindfulness

bekijk de website en/of mail naar
www.elan-coaching.nl ● info@elan-coaching.nl

De gezinsspecialisten staan leerlingen en ouders zo goed mogelijk bij met informatie, 
advies, opvoedingsondersteuning en begeleiding. 

Op alle basisscholen en een aantal scholen voor voortgezet onderwijs in Maassluis, 
Vlaardingen en Schiedam biedt Minters gezins- en opvoedingsondersteuning. 

Daarnaast bieden we trainingen, die zijn gericht op het verbeteren 
van de sfeer in de klas of over het omgaan met faalangst.

WWW.MINTERS.NL

begeleiding en coaching  
bij leerproblemen

Nice Nails Miranda
Sopolish en Manicure
Pedicure

Goudsesingel 28
3135 cc Vlaardingen - Ambracht

Miranda Pol
06 - 106 737 28
info@nicenailsmiranda.nl

• Glasbewassing
• Graffiti
• Ontruimingen
• Opleveringen
• Anti-Spin behandelingen
• Specialistische Reinigingen

06-22084515 – www.010-multiclean.nl – info@010-multiclean.nl

 

Uw thuis, onze zorg!
Een warm thuis voor bewoners.

Dansen doe je bij Dance Kidzz!
Dance Kidzz is een dansschool met een 
sociaal karakter en de persoonlijke aandacht 
voor elke leerling maakt deze dansschool 
uniek!

Schrijf je snel in voor een gratis proefles.
www.dance-kidzz.nl

Praktijk IK, praktijk voor psychosociale (kinder) therapie in Maassluis, is de plek waar je met jouw persoonlijke ontwikkeling aan de slag gaat. Vanaf 
de plek in je leven waar je nu staat, word je begeleid in het maken van de volgende zet. Een zet die je dichter bij jezelf uit laat komen.

Praktijk IK is een praktijk die werkt aan de Innerlijk Kracht die in ieder van ons zit. IK staat, voor Innerlijke Kracht en je eigen IK persoonlijkheid. 
De oneindige zee aan mogelijkheden die in iemand zit, waaraan je kracht en zelfverzekerdheid aan kan ontlenen. Ieder heeft een verhaal en laat jezelf 

de jouwe maken!

Inge Bronsveld
Psychosociaal (kinder) Therapeut

Tulpstraat 25 - 3142 PD Maassluis
06 - 42084058

info@praktijkik.nl  -  www.praktijkik.nl
KvK: 73869236

In2youHair
Voor prijzen en /of infor-
matie kunt u contactopne-
men met mij, of u kijkt op 
de facebookpagina.
Ik hoop u snel te zien. 
Vriendelijke groetjes
Linda
Telefoon: 0612176552
in2yourhair@outlook.com

Renovatie| Nieuwbouw| Industrie

U. Cadirkaya
T: 06 42 16 21 00

heldensteigerbouw@me.com

Helden

Steigerbouw

Offshore | Ver-Bouw | Industrie | Infra

U. Sonmezates
T:  010-200 48 48

E:  info@heldensteigerbouw.nl
W: www.heldensteigerbouw.nl
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Leren, ontdekken en ontwikkelen in een natuurlijke 
omgeving waar rust, reinheid en heling centraal staat.

Kindertherapie | Gezinsondersteuning | voeding en gedrag | 
Kinderkookschool | babycursussen | Weerbaarheidstraining | 

E: info@bimbiondersteuning.nl
W: www.bimbiondersteuning.nl

T: +316 233 29 556

| 3D MICROBLADING / POWDERBROWS
| WIMPEREXTENSIONS
| LASHLIFTING
| DIODE LASERONTHAREN
| EPILEREN MET DRAAD
| LIPPIGMENTATIE
| VITAMINBROWS

06 87948463
Callenburgstraat 12 - 3134 GE - Vlaardingen
www.julidezumre.nl -  julidezumre



Kindpanel

om deel te nemen aan het kindpanel is enorm groot. “We gaan eerst ook nog even alle kinderen 
ophalen”, zeg ik. Als we uiteindelijk allemaal aan tafel zitten, maken we eerst kennis met elkaar en 
oefenen we om de namen te onthouden. Daarna gaat het echte werk beginnen. De kinderen hebben 
in hun groep punten verzameld en gekozen die ze graag zouden willen aanpakken in de school. Er 
komt van alles naar voren, zoals: 

• Vaker gymles 
• Meer buitenspelen 
• Speelgoed meenemen naar school 
• Dieren in elke klas 
• Met heel de school gaan zwemmen 
• Een groot feest 
• Een zwembad op het plein 
• Spiegels op de toiletten 
• Een schoolkrant opzetten 
• Een spelletjesmiddag 

We schrijven alles op een groot papier en gaan stemmen. De twee punten die de meeste stemmen 
krijgen, gaan in het schooljaar worden uitgevoerd. Omdat de kinderen zelf actief moeten zijn in de 
uitvoering van de gekozen punten, kiezen ze eigenlijk geen punten die niet realistisch zijn.  Als je een 
zwembad in het klaslokaal wilt hebben, is dat helaas niet mogelijk, maar als je 1x per jaar een 
spelletjesmiddag wilt op school is dat zeker uitvoerbaar.  

Jenaplanschool Vlaardingen en IKC De Klinker zijn onderdeel van Wijzer in Onderwijs en Opvang. Op 
alle scholen wordt het democratisch en openbaar gedachtegoed verder ontwikkeld. We willen 
kinderen laten merken dat ze er als mens toe doen, ongeacht de huidskleur, de afkomst of de 
manier van leren én we leren kinderen om hun hun mening te vormen en te uiten.  

Kindpanel van Jenaplanschool Vlaardingen >>> 
 
Kindpanel Klinker zie bijlage 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op Jenaplanschool Vlaardingen en op IKC De Klinker – Daltononderwijs wordt gewerkt met een 
kindpanel. Vanuit de visie dat de mening van kinderen ertoe doet en we samen met de kinderen 
werken aan het openbaar en democrati sch gedachtegoed, is de inspraak van kinderen geregeld 
door middel van het kindpanel.

Een kindpanel is een groep kinderen die hun klas vertegenwoordigt in een overleg met de 
directeur. Elke klas van groep 3 tot en met 8 is vertegenwoordigd in het kindpanel. 

De kinderen die deelnemen in het kindpanel worden door middel van verkiezingen gekozen 
door de klas. Vier keer per schooljaar vergadert het kindpanel met de directeur over punten 
die de klas belangrijk vindt. Op de scholen van Wijzer in Opvang en Onderwijs vinden we dat 
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besproken worden. Het is geen vertrouwenscommissie waar punten besproken worden die 
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De mening mag er zijn en ze ervaren dat er daadwerkelijk iets mee gebeurt. Zo leren ze vanuit 
veiligheid dat je ertoe doet! Bovendien ervaren we er allemaal op de scholen veel plezier aan, 
want de kinderen bedenken hele leuke dingen waarvan ze vinden dat het hun leven op school 
verbetert. 

Zo zijn er dieren in de school gekomen, is er een boom geplant op het plein, is er een gemaskerd 
bal gegeven en zijn er spiegels geplaatst op de toilett en. Deze successen moti veren om als kind 
je bijdrage te leveren en mee te werken aan een gezellige school waar het voor elk kind goed 
toeven is. 

Ik loop door de school en kijk door ramen de klaslokalen in, vertelt de directeur Arianne 
Zonneveld. Als ik de deur open maak, richten alle kinderhoofden mijn kant op. “Ik kom het 
kindpanel ophalen”, zeg ik. Meteen staan er kinderen op en gaan met me mee. Ze hebben er 
alti jd zin in. De moti vati e om deel te nemen aan het kindpanel is enorm groot. “We gaan eerst 
ook nog even alle kinderen ophalen”, zeg ik. Als we uiteindelijk allemaal aan tafel zitt en, maken 
we eerst kennis met elkaar en oefenen we om de namen te onthouden. Daarna gaat het echte 
werk beginnen. De kinderen hebben in hun groep punten verzameld en gekozen die ze graag 
zouden willen aanpakken in de school. Er komt van alles naar voren, zoals:

•     Vaker gymles    •     Meer buitenspelen
•     Speelgoed meenemen naar school •     Dieren in elke klas
•     Met heel de school gaan zwemmen •     Een groot feest
•     Een zwembad op het plein  •     Spiegels op de toilett en
•     Een schoolkrant opzett en  •     Een spelletjesmiddag

We schrijven alles op een groot papier en gaan stemmen. 
De twee punten die de meeste stemmen krijgen, 
gaan in het schooljaar worden uitgevoerd. Omdat de 
kinderen zelf acti ef moeten zijn in de uitvoering van de 
gekozen punten, kiezen ze eigenlijk geen punten die niet 
realisti sch zijn.  Als je een zwembad in het klaslokaal 
wilt hebben, is dat helaas niet mogelijk, maar als je 1x 
per jaar een spelletjesmiddag wilt op school is dat zeker 
uitvoerbaar. 

Jenaplanschool Vlaardingen en IKC De Klinker zijn 
onderdeel van Wijzer in Onderwijs en Opvang. Op 
alle scholen wordt het democrati sch en openbaar 
gedachtegoed verder ontwikkeld. We willen kinderen 
laten merken dat ze er als mens toe doen, ongeacht de 
huidskleur, de afk omst of de manier van leren én we 
leren kinderen om hun hun mening te vormen 
en te uiten. 

Midden op het schoolplein van IKC De Klinker - Daltononderwijs staat een grote klokkentoren. 
IKC De Klinker is een Wijzer in Opvang en Onderwijs locati e in Vlaardingen. De kinderen spelen 
er ti kkertje onder, kletsen in de pauze en schuilen er voor de regen. De toren hoort echt bij onze 
school.

Maar waar komt deze mysterieuze toren eigenlijk vandaan? De leerlingen van groep 7/8 gingen 
op onderzoek uit! Miraç ging naar het archeologisch depot in Vlaardingen. Terwijl Amin en 
Zinedin een interview deden met onze eigen meester Eric. 

Geniet van hun verhalen!

Onderzoek van Miraç;
De torenspits van de “nieuwe kerk”
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Hoi ik ben Miraç (groep 7) en ik ga vertellen over de 
torenspits van de nieuwe kerk die op ons schoolplein 
staat. Ik vond dit een interessant onderwerp omdat ik 
zelf woon in het huis dat vroeger voor de kerk stond. 
Geschiedenis is mijn lievelingsvak. Ik vond het daarom 
leuk om meer onderzoek te doen naar de torenspits en 
mijn eigen huis.  
Voor mijn onderzoek ging ik naar het archeologisch 
depot.  
Dit waren mijn vondsten: 

 
We beginnen in 1902 toen ze plannen gingen 
bedenken voor een kerk. Nieuwe kerk werd de naam. 
En ze werkte 8 jaar aan die kerk. Op 28 maart 1910 
werd de kerk geopend. 
Hieronder kunt u wat foto’s zien van de kerk. 
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En opeens in de jaren 80 ging het helemaal mis. Er kwamen te weinig mensen naar de kerk. 
Toen gingen ze de kerk slopen dat begon op 19 november 1981. Maar ze gingen de torenspits 
niet slopen. Die torenspits werd vervoerd door een transportwagen naar de Ambacht school. 
Die stond op de locati e waar onze school nu staat. De toren werd geplaatst op 20 november 
1981. Daar is het een ti jdje gebruikt als een vogelkooi. Nu spelen er kinderen onder de toren. En 
dan gaan we nu naar de foto`s…

En opeens in de jaren 80 ging het helemaal mis. Er kwamen te weinig mensen 
naar de kerk. Toen gingen ze de kerk slopen dat begon op 19 november 1981. 
Maar ze gingen de torenspits niet slopen. Die torenspits werd vervoerd door 
een transportwagen naar de Ambacht school. Die stond op de locatie waar 
onze school nu staat. De toren werd geplaatst op 20 november 1981. Daar is 
het een tijdje gebruikt als een vogelkooi. Nu spelen er kinderen onder de 
toren. En dan gaan we nu naar de foto`s… 

 

 

Interview met Meester Eric door Amin en Zinedin. 

Wij hebben onze meester Eric geinterviewd over de klokkentoren op ons 
schoolplein. Hij werkt het langst op school en kon ons hier wat over vertellen. 
De toren komt van een oude kerk. Meester Eric vertelde dat de kerk waar de 
toren op stond is afgebroken. De toren hebben ze toen op ons schoolpein 
gezet. Op de plek waar de kerk stond staan nu huizen. Meester Eric heeft in 
één van die huizen gewoond, dat vinden wij heel cool.  

Vroeger zaten er om de toren trailies, hij werd toen gebruikt als vogelkooi. 
Meester Eric kon zich ook nog herrinneren dat er muren om de toren werden 
gemaakt. Hierdoor konden hangjongeren onder de toren chillen. Er werden 
toen vaak brandjes onder de toren gemaakt. Nu zijn de muren weer weg en 
spelen wij er vaak.  
 
Wij hopen dat u ons interview intressant vond.  
Zinedin & Amin (groep 7) 
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Kindpanel

Op Jenaplanschool Vlaardingen en op IKC De Klinker – Daltononderwijs wordt gewerkt met een 
kindpanel. Vanuit de visie dat de mening van kinderen ertoe doet en we samen met de kinderen 
werken aan het openbaar en democratisch gedachtegoed, is de inspraak van kinderen geregeld door 
middel van het kindpanel. 

Een kindpanel is een groep kinderen die hun klas vertegenwoordigt in een overleg met de directeur. 
Elke klas van groep 3 tot en met 8 is vertegenwoordigd in het kindpanel. 

De kinderen die deelnemen in het kindpanel worden door middel van verkiezingen gekozen door de 
klas. Vier keer per schooljaar vergadert het kindpanel met de directeur over punten die de klas 
belangrijk vindt. Op de scholen van Wijzer in Opvang en Onderwijs vinden we dat kinderen hun 
mening mogen leren vormen en uiten, ze allerlei punten naar voren kunnen brengen waarvan zij 
vinden dat het verbeterd zou kunnen worden. Kinderen ervaren op deze manier dat hun mening 
ertoe doet, dus als ze een punt ter verbetering aangeven, dit zorgvuldig en adequaat wordt 
opgepakt. Het kindpanel is geen commissie waar alleen maar klachten besproken worden. Ook is er 
een vertrouwenscommissie waar punten besproken worden die niet met anderen gedeeld kunnen 
worden. Door het kindpanel ervaren kinderen juist dat het leuk is om je mening te uiten, of dit nu 
een positieve bijdrage is of een negatief kritisch geluid. De mening mag er zijn en ze ervaren dat er 
daadwerkelijk iets mee gebeurt. Zo leren ze vanuit veiligheid dat je ertoe doet! Bovendien ervaren 
we er allemaal op de scholen veel plezier aan, want de kinderen bedenken hele leuke dingen 
waarvan ze vinden dat het hun leven op school verbetert. 

Zo zijn er dieren in de school gekomen, is er een boom geplant op het plein, is er een gemaskerd bal 
gegeven en zijn er spiegels geplaatst op de toiletten. Deze successen motiveren om als kind je 
bijdrage te leveren en mee te werken aan een gezellige school waar het voor elk kind goed toeven is. 

Ik loop door de school en kijk door ramen de klaslokalen in, vertelt de directeur Arianne Zonneveld. 
Als ik de deur open maak, richten alle kinderhoofden mijn kant op. “Ik kom het kindpanel ophalen”,
zeg ik. Meteen staan er kinderen op en gaan met me mee. Ze hebben er altijd zin in. De motivatie 
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Deze creatieve tekening van 
onze klokkentoren is 
gemaakt door Sietske uit 
groep 8.  

De klokkentoren is een 
herkenningspunt van onze 
school. Van overal op het 

plein kan je hem goed zien.  
Dit heeft zij prachtig 
weergegeven in deze 
moderne tekening.  

Deze creati eve tekening 
van onze klokkentoren is 
gemaakt door Sietske uit 

groep 8. 

De klokkentoren is een 
herkenningspunt van onze 

school. Van overal op het 
plein kan je hem goed 

zien.  Dit heeft  zij prachti g 
weergegeven in deze 

moderne tekening.



 

• Coaching in het omgaan met verlies van 
je (ongeboren) kindje en in het krijgen van 
vertrouwen in jezelf en de toekomst

• Trainingen aan zorg/zorgverleners over het 
ondersteunen van ouders na een miskraam 
of verlies van een kindje. 

Je moet het zelf doen
Maar niet alleen.
 
www.nienkecoacht.nl
Info@nienkecoacht.nl

VOOR IEDEREEN !
Meer dan 10 dansstijlen 

voor jong & oud vanaf 2 jaar !

Abonnementen maandelijks opzegbaar
In samenwerking met het Cultuurfonds! 

 Bleekstraat 70, 3134 EB Vlaardingen
www.demipoint.nl – info@demipoint.nl

OBIC ouderbegeleiding
Een betere jeugd begint bij de ouders

 
We leven in een wereld die problemen 
probeert op te lossen door symptomen 

te bestrijden. Bij kinderen met prob-
leemgedrag kan dat leiden tot medical-
isering en het onvoldoende begrijpen 

van de signalen die een kind geeft. 
 

Bij OBIC ouderbegeleiding nemen we de 
tijd eerst goed te begrijpen wat er ge-

beurt en waarom, om vervolgens op een 
gestructureerde en stapsgewijze manier 
tot de beste aanpak op maat te komen. 

 
www.obic-ouderbegeleiding.nl 

In alle drukte vergeten we vaak het allerbelangrijkste... onszelf! 
Kies NU voor JOU!  
Kom weer in balans, wees energiek, krachtig
en zacht en voel wat echt belangrijk is voor jou
en jouw relaties. 
Mijn aanpak is warm, confronterend met humor 
en diepte.  Mijn website is momenteel ‘under 
construction’, wordt hard aan gewerkt, ben druk met coachen en 
trainen!;) 
Hoor je graag!
Liefs,
Marianne XX

Coaching and Training
for inner peace & purpose

06-48855612
welcome@soulshine.live

�Tijdens mijn coachsessies 

neem ik je mee naar leven 

vanuit jouw  

 
GROND, WEG- EN WATERBOUW, 

BAGGER, GRAAF EN MAAIWERKEN 
 

GEBR. POOT – LABOTS  
 

 

 
 
A A N N E M I N G S B E D R I J F 
 
Oostgaag 24         Tel: 010-4748524    
3155 CG Maasland        Mobiel: 06-51591217 
E-mail info@pootlabots.nl 

 

   
  
  

 

Inschrijvingsnummer K.v.K. Rotterdam 24212203 
 

 
 
 
    

SuraYoga4u
 

suryayoga4u@gmail.com
www.surayoga4u.com

ALLEEN ONLINE LESSEN!
(NL) Maandag 19:00-20:00

(ENG) Maandag 20:30-21:30
(NL) Donderdag 19:00-20:00

MYX Boutique is DE modebelevenis van 
Maassluis met de allermooiste kleding 
merken, trendy sieraden, schoenen & 
accessoires. Ons motto is: MYX & MATCH 
verschillende looks met musthave acces-
soires en trendy sieraden. 

Je kunt bij ons shoppen in het stadshart 
van Maassluis in de nieuwstraat nummer 
17. Wij zijn elke week druk bezig om de 
laatste trend te volgen en doen dit met 
veel plezier en passie. Bekijk onze com-
plete looks op onze Social mediakanalen 
of neem een kijkje op onze webshop via 
www.myxboutique.nl Tot snel en heel 
veel shop plezier! 

KRAUWINKEL
WONING EN PROJECT STOFFERING

KRAUWINKEL
WONING EN PROJECT STOFFERING

Wim Krauwinkel
Mobiel: 06-190 163 33
Email: info@krauwinkel.nl
www.krauwinkel.nl

uw specialist in 

harde en zachte vloerbedekking
laminaat

trappenstoffering
gordijnen
zonwering
jaloezieën

Pvc (banen, stroken)
behang en schilderwerk
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R.T. Kindercoach Maassluis
 

Naast het werken aan leerproblemen 
ook aandacht voor de sociale 

ontwikkeling.
 

Wilma Vroombout
Remedial Teacher/Kindercoach

Schubertlaan 424 - 3144BK Maassluis
 

RemedialTeachingKindercoachMaassluis@hotmail.com
www.remedialteachingkindercoachmaassluis.nl

Kijk ook eens op 

Babyconsulent, Babymassage, 
Dunstan Babytaal en Babyyoga.

U kunt bij mij terecht voor alle 
vragen en problemen met uw 
baby (0-18 maanden)
Oa. huilen, slapen, onrust, voed-
ing, voorkeurshouding, krampjes.

BABYZORG DE KANGOEROE   Inge Wissenburg
www.babyzorgdekangoeroe.nl
info@babyzorgdekangoeroe.nl

verbouw & onderhoud 
WWW.VDBEUKEL.COM

 

 Info@vdbeukel.com 

Schilderwerk | Decoratieve wandafwerkingen
Interieurspuiterij | Luchtgommen

Fultonstraat 10 0619606812 info@wvdheuvelschilders.nl 
3133 KH Vlaardingen 0108189026  www.wvdheuvelschilders.nl

loodgieters & installatietechniek

m.a.a
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

0640291616 Hobbemastraat 31 -  Maassluis - 06-55961507 -  Kapsalon-Hairstyle-Maassluis

wassen knippen & drogen
al vanaf
€15,50

Fred Louter:
06 172 284 37

www.act-westland.nl
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• Optimalisme in plaats 
van perfectionisme

• Meer (zelf)acceptatie

• Anders omgaan met sociale media

• Minder faalangst
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Startis Rijschool
Een rasechte Rotterdamse rijschool voor 
jong en oud in Rotterdam en omstreken.

Like ons op  
06 1100 0172 op Whatsapp

www.startis-rijschool.nl

Bent u op zoek naar heerlijke  
Handgemaakte Bonbons,
gepersonaliseerde chocola of (oud 
Hollands) snoep.

Dan bent u bij De Meiden Chocola en 
Snoep in de Nieuwstraat 26 in Maas-
sluis aan het juiste adres.

U kunt bij ons terecht voor een leuk en 
lekker cadeautje.
Wilt u iemand verblijden koop dan een 
heerlijke doos Bonbons bij De Meiden.

Ben jij klaar met 
het gevoel van 

alle ballen 
hooghouden?

Hoe dat gevoel 
ontstaat? Ik leg het uit 

in een video 

Herken jij dit?
• Chaos in je hoofd,

•  Je emmer loopt over
• Een opgejaagd gevoel

•  Je “moet” van alles
•  Weinig tijd 
voor jezelf

Melissa de Man
Serenity Beautysalon

Merellaan 114 3145 XG Maassluis
Tel: 06-11719652 www.serenitybeauty.nl

beautysalon-serenity@outlook.com
serenitysalonmelissa
serenitysalonmelissa
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Look good, Feel great!

De 
schoonheids

specialiste 
bij u 

in de buurt!

Serenity Beautysalon

Merellaan 114 • 3145 XG  Maassluis
Tel: 06-11719652 • www.serenitybeauty.nl

beautysalon-serenity@outlook.com 
  serenitysalonmelissa

HET MAMACAFE

Het Mamacafé is in Vlaardingen, Maassluis en Schiedam dé ontmoeti ngsplek voor 
zwangere, ouders, (ja ook vaders!) en grootouders om ervaringen uit te wisselen, 
ideeën op te doen en inspirerende workshops te volgen. Wijzer in Opvang en 
Onderwijs heeft  hierdoor een maatschappelijke rol in het verbinden, delen van 
ervaringen en samenkomen in de drie steden. Iedereen is welkom, voor een kopje 
koffi  e en/of thee met iets lekkers, een kletspraatje, spelen met je kindje en andere 
kinderen of gewoon om even uit huis te zijn en op een ontspannen laagdrempelige 
manier anderen te leren kennen. 

We luisteren naar elkaar, maken verbinding en oordelen niet. Zelfzorg, opvoeding, 
duurzaamheid, borstvoeding, sensorische acti viteiten, zwangerschap en bevalling, 
kind proof plekjes, op zoek naar opvang en onderwijs en taboedoorbrekende 
onderwerpen zijn vaak onderwerp van het gesprek. Er ontstaan vriendschappen. 
Regelmati g kan je genieten van een beautybehandeling of zelfs yogalesje terwijl je 
kindje speelt onder het toezicht van andere ouders. 

Opvoeden hoef je echt niet alleen te doen. It takes a village to raise a child. En bij 
het Mamacafe heb je het gevoel dat je echt niet de enige bent met een huilbaby, 
tepelkloven, een drift ige peuter en erkennen en herkennen we dat het lasti g is om als 
ouder(s) alle ballen hoog te houden. 

Maandelijks werken we samen met ‘Borstvoedingcafé Vlaardingen’ en kan je terecht 
voor je vragen over borstvoeding en kolven. Een lactati ekundige kan dan met je mee 
kijken en ook zijn er andere moeders als ervaringsdeskundige aanwezig voor wat 
borstvoeding support. 

Wekelijks zijn er ontmoeti ngsochtenden, workshops en speelochtenden in 
Vlaardingen en Maassluis. Eén keer per maand is er Mamacafe in Schiedam. 

Kijk voor alle informati e en de agenda op www.mamacafes.nl en volg ons op 
Instagram en Facebook. 
  mamacafes  -    mamacafevld 
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The 1:1 Diet met
Valentine van Geest

+31 (0)6 23 73 92 59
info@1op1dieetinvlaardingen.nl

www.1op1dieetinvlaardingen.nl

Valentine van Geest

Jij als mijn cliënt en ik als jouw consulent, 

dat is onze unieke relatie. Ik ben er altijd 

voor je en je kunt altijd op me rekenen.

20PRN0088

Schiedamseweg 51

3134 BB Vlaardingen

(010) 434 05 00

Info@stadsgehoorzaal.nl

Volg ons op:

 stadsgehoorzaalvlaardingen

  De Stadsgehoorzaal

 DeStadsVLDKOM LANGS AAN DE KASSA EN OP STADSGEHOORZAAL.NL

Tot snelin het theater!

Transformatie ligt in jezelf verscholen
Heb je je leven op de rit en toch het gevoel dat er 
iets ontbreekt? Er ligt een enorm potentieel van 
voldoening, gezondheid en geluk in het omke-
ren van die situatie. Na jaren in het onderwijs te 
hebben gewerkt heb ik diverse coachopleidingen 
gevolgd. Met deze coachingstools ben ik in staat 
om je inzicht te geven in je eigen processen en zo 
bewustzijn te creëren van je eigen innerlijke kracht. 
Hierdoor is blijvende transformatie mogelijk.
Ben je nieuwsgierig geworden? Neem dan contact 
op voor het maken van een afspraak voor een 
gratis ontdekkingssessie. 

Monique Geerders
06-49932786 • www.mg-motion.nl  
 MG-Motion

Als je stress hebt of je werk/prive-balans niet goed is, kun je niet alles uit jezelf halen. 
Pieker je veel of twijfel je aan jezelf? Ben je overspannen of een  heb je burn-out?

Of wil je gewoon lekkerder in je vel zitten, en weer blij zijn? Neem dan contact op!

T: (+31) 6 53 94 85 06  E: info@sietskeblok.nl  W: sietskeblok.nl

Boeken voor groot en klein, van A tot Z. Want van boeken wordt je wijzer!

 www.dewildekuif.mijnkapper.nl

DE WILDE KUIF
KINDERKAPPER

06 24743880

Gevestigd boven 

conceptstore 

PAND7

Al ruim 13 jaar bekend als een betrouwbaar en professioneel 
adres voor kinderfysiotherapie in Vlaardingen

010 - 4751322 • info@kinderfysiotherapievlaardingen.nl
www.kinderfysiotherapievlaardingen.nl

Willem Lodewijklaan 58 • 3136 BT, Vlaardingen
Trimpad 12 • 3118 JJ, Schiedam

Voor opvoedings- en ontwikkelingsondersteuning
en begeleiding bij schoolwerk

Kerklaan 7, Schiedam | www.lentekindercoaching.nl

BEAUTY INSIDE

Petra Hoogervorst

Adres
Elzendal 134, 3142AE Maassluis

Contact
www.praktijkbeautyinside.nl
praktijkbeautyinside@hotmail.nl
06 - 30 74 55 04
          @praktijk beauty inside

MALVA THERAPEUT,  SCHOONHEIDSSPECIALIST  
EN  ENERGETISCH (KINDER) COACH 
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praktijkbeautyinside@hotmail.nl
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