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Mammoed helpt
Bij Mammoed vinden ouders dát wat zij het allerliefste willen…. een 
blije baby! Én een blije moeder. Vanuit kennis en ervaring help ik 
ouders de oorzaak van het huilen, het niet willen slapen of andere 
ongemakken op te lossen. Hierdoor krijgen ouders en hun baby de start 
die zij verdienen! Hoe klinkt dat?

Onrustige baby
Toen ik voor het eerst moeder werd, kreeg ik te maken met een 
onrustige baby. Hij moest veel huilen en wilde constant bij mij zijn. 
Als moeder maakte de onrust en het huilen van mijn baby mij onzeker. 
Ik was doodop van de slapeloze nachten en kon me moeilijk verbinden 
met mijn baby. Ik probeerde alle tips, trucs en adviezen uit. Het werkte 
niet of het was van korte duur. Veel oplossingen richten zich alleen op 
de baby. Vanuit ervaring weet ik dat de zwangerschap en de manier 
van geboren worden, gevolgen heeft voor het gedrag van een baby. 
Dit vormt de basis van mijn begeleiding aan baby’s. Interessant hè?

Dus waar anderen zich richten op massages, middeltjes ter kalmering 
van de baby, pak ik het probleem aan bij de oorsprong. Op deze manier 
krijgen ouders en hun baby rust, raken zij op elkaar afgestemd en 
kunnen zich met elkaar verbinden. Een geweldige start voor het leven 
van jouw baby. Hier heeft hij zijn hele leven wat aan. Want zeg nou 
zelf; een goed begin is écht het halve werk. Dit wil jij toch ook?

Mammoed is uniek in haar aanpak, waarbij ik een complete begeleiding 
biedt aan de baby én de moeder. De begeleiding wordt altijd bij de 
baby thuis gegeven. Dit is de meest veilige en vertrouwde plek voor 
de baby. En ouders hoeven hun huis niet uit met hun onrustige baby.

Over Marjella
Al jong wist ik dat ik ‘wel wat met kinderen’ wilde gaan doen en volgde 
de PABO om mij vervolgens verder te verdiepen in de opvoedkunde 
als student pedagogische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit van 
Groningen. Toen was het voor mij welletjes met het leren uit de boeken 
en heb ik gewerkt als kleuterjuf en had ik leidinggevende functies in 
de kinderopvang. Ik deed al die jaren ‘iets met kinderen’, maar was dit 
het…. 

Eigenlijk is Mammoed ontstaan door de komst van mijn eigen kinderen. 
Met mijn praktijk bied ik ouders alles wat ik zelf zo hebt gemist. 
Hulp en begeleiding vanaf de start. En wat is het geweldig om als 
babyexpert baby’s en hun ouders te verbinden.

Bezoek mijn website www.mammoed.nl en ga naar de Mammoed-
check. Mogelijk zie je het ongemak van jouw baby hierbij staan. 
Écht, ook voor jullie probleem is een oplossing. En zoals gezegd geen 
extra tips, maar waardevolle inzichten over jouw baby!

Lieve groeten van mij, 
Marjella

www.mammoed.nl
info@mammoed.nl
T. 06 15376589
Volg Mammoed ook op facebook
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“Omdat ik alle baby’s 
en hun ouders een 
vliegende start gun”

“Inzage hebben in het 
geboortepatroon van jouw 

kind is een groots geschenk”.

Bouwen 
Bouwen doet De Regenboog niet alleen in Nepal maar ook in de eigen 
omgeving. Alle leerkrachten bouwen aan goed onderwijs waardoor de 
leerlingen kunnen bouwen aan hun eigen  ontwikkeling. De Regenboog 
heeft met Marianne van Drunen en Anneke van der Weg twee ICCers die 
helpen bouwen aan CREATIEF onderwijs. ICC staat voor Interne Cultuur 
Coördinator. De ICCers dragen zorg voor het waarborgen van een 
doorlopende leerlijn voor beeldend werken en cultuur. Tegenwoordig 
kunt u ook denken aan andere disciplines als erfgoed, dans, drama, 
filosoferen met kinderen, moderne media, en muziek.  

Creatief werken
De school kent naast de ICCers ook leerkrachten met een specialisme 
op andere vakgebieden. Het feit dat er naast veel specialisten binnen 
de leer technische vakken ook muziek-specialisten zijn, kenmerkt 
de waardering voor het belang van culturele en creatieve aspecten 
binnen deze school. Creatief werken wordt stevig uitgebouwd op De 
Regenboog. Zo werden er in de projectweek lessen rekenen gegeven 
met bamboestokken. Tafels, het metriek stelsel, kijken en vergelijken, 
optellen en aftrekken; alles komt aan de orde bij het werken met dit 
materiaal. De link naar het bouwen van bamboehuizen in Nepal is snel 
gemaakt.

Geeltjes voor Lot
Wellicht heeft u in De Stentor gelezen dat bij het starten van de 
projectweek de hele school vol gele briefjes hing. Leerlingen en ouders 
zagen overal ‘geeltjes’ hangen met daarop een oproep van Lot.   

Lotje vroeg om een schuilplek, een plekje om te leren, een plekje om te 
slapen en nog veel meer. Lot is een meisje, in het leven geroepen door 
Herman van Veen en vraagt aandacht voor de kinderrechten. 

Een van de belangrijkste rechten is het recht van een dak boven je 
hoofd. Lot heeft sinds de projectweek een plekje op De Regenboog. 
Kinderen gaan met behulp van Lot actief aan de slag met filosoferen 
rond burgerschapsvorming. De ICCers zorgen ervoor dat bij de lessen 
beeldend Lot wordt opgenomen in de leerlijn cultuur. Dit kan doordat  
er gewerkt wordt in clusters wanneer het gaat om beeldende lessen.  
Er is een onderdeel techniek, werken binnen thema’s, een 
excursiemaand en een Cultuur Carrousel.      

Cultuur Carrousel
Bij het Cultuur Carrousel worden lessen gekoppeld aan De Nederlandse 
Canon  – 50 ‘vensters’ –  onderwerpen rond de Nederlandse 
geschiedenis.  Vanaf nu speelt Lot daar jaarlijks een actieve rol bij.  
Dit betekent dat de kinderrechten dan gedurende de schoolloopbaan 
van een Regenboog leerling minimaal 8 keer aan de orde is gekomen. 
De Regenboog bouwt op vele fronten! Leren met hoofd, hart en handen 
is een stevig  fundament voor het bouwen aan je eigen toekomst. 

Alice Stulp
Unitleider onderbouw 
PCBO De Regenboog-Woudhuis
astulp@pcboapeldoorn.nl

Op dinsdag 5 april mocht Chris Doornekamp namens Habitat Nederland een cheque ter waarde van € 6266,76 in 
ontvangst nemen. Daarmee kan een 15e bamboehuis in Nepal worden gebouwd op kosten van De Regenboog. 
PCBS De Regenboog in Apeldoorn heeft ‘Habitat for Humanity’ gekozen als goede doel voor de projectweek Wonen 
van 7 maart t/m 18 maart 2016 en kon met het overhandigen van deze cheque terugkijken op een geslaagde 
periode. Lees meer over dit project op www.habitat.nl
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