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De mededelingen in deze bijlage zijn niet per definitie een aanbeveling van school, maar ons doel is om u 

hiermee in elk geval veelzijdige kind-gerelateerde informatie aan te kunnen bieden. Wij zullen als er 
voldoende copy is maandelijks een dergelijke bijlage versturen. 

 

Van het CJG 

 

 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin: ook op school 

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen en jongeren terechtkunnen met 

vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Vanaf de geboorte tot de 18e verjaardag kijken we op 

verschillende momenten of jouw kind zich goed ontwikkelt. Dit doen we via (beeld)bellen, bij jou thuis, op onze CJG-

locaties én op school.  

 

Geen vraag is ons te gek! 

Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (dokters)assistenten, pedagogen en andere deskundigen bieden advies, 

ondersteuning en denken graag met je mee. Heb je een vraag, dan zoeken we samen met jou naar een antwoord. Of 

we zoeken de juiste deskundige in ons netwerk. Zo maken we samen met jou gezond en veilig opgroeien mogelijk. 

 

Contact met het CJG 

De manieren waarop je ons kunt bereiken staan op centrumvoorjeugdengezin.nl/contact. Je kunt ook rechtstreeks 

contact opnemen met de jeugdverpleegkundige die is verbonden aan de school van jouw kind: 

 

• Sybrecht Oenema  

• Telefoonnummer: 088 - 20 10 000 of 06 - 38600735 

• E-mail: s.oenema@cjgrijnmond.nl 

 

Wil je meer informatie over het CJG? Kijk dan op onze website: centrumvoorjeugdengezin.nl. Daar vind je ook een 

overzicht van de cursussen, themabijeenkomsten en Webinars die wij aanbieden. 

 

http://www.centrumvoorjeugdengezin.nl/contact
mailto:s.oenema@cjgrijnmond.nl
http://www.centrumvoorjeugdengezin.nl/


 

 

Het centrum voor jeugd en gezin 

Aan iedere school is een jeugdverpleegkundige verbonden. Voor Het Baken is dit Sybrecht Oenema, werkzaam bij 

het CJG bij u in de buurt: 

 

 

 
 
 
Mijn naam is Sybrecht Oenema. Ik ben werkzaam als jeugdverpleegkundige bij het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) Rijnmond, locatie Lansingerland. 
 
Het CJG is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over 
gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als je het wenst, biedt het CJG je en jouw kind (van -9 maanden tot 
19 jaar) ook advies en ondersteuning. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, 
(ortho)pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te 
maken. 

 
Alle kinderen worden als zij in groep 2 zitten samen met hun ouder/ verzorger uitgenodigd voor een afspraak bij het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Dit is om de ontwikkeling te volgen en te onderzoeken hoe het gaat met de 
gezondheid. Mijn collega’s en ik ontvangen de kinderen en ouders op de CJG locatie in Bergschenhoek voor het 
groep 2 consult. 

 
Als de corona maatregelen een afspraak op kantoor niet toelaten, bellen we je om te overleggen over een vervolg. 
Alle ouders en kinderen zijn van harte welkom met vragen over gezondheid, ontwikkeling en opvoeden. Maak gerust 
een afspraak.  
  
Sybrecht Oenema, jeugdverpleegkundige 
Centrum voor Jeugd en Gezin Lansingerland 
Tel: 088 2010000 / mobiel: 06-38600735 
E-mail: s.oenema@cjgrijnmond.nl  
Werkdagen: dinsdag, woensdag en vrijdag 
 
 

Gezinsviering – van de Parochie 

Uitnodiging gezinsviering 18 september 

Thema “van mij, van mij, van mij! … En wij?” 

Wilt u ook graag uw kinderen laten kennismaken met uw geloof? Kom dan samen naar de gezinsvieringen! 

Jullie zijn van harte welkom. 

Gezinsvieringen zijn bedoeld voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Teksten van de lezingen, 

gebeden en muziek zijn gericht op kinderen. Ook de pastor richt zich speciaal tot de jonge kerkgangers zodat 

ze geboeid blijven. Het kinderkoor “Zing Mee” zorgt met vrolijke liedjes dat kinderen zich welkom voelen 

bij de viering en in de kerk.  

 

mailto:s.oenema@cjgrijnmond.nl


De eerstvolgende viering is op zondag 18 september om 11:00 uur in de Onze-Lieve-Vrouw-

Geboortekerk (Noordeindseweg 100, Berkel en Rodenrijs) onder leiding van pastor Halin. Het thema is 

“Van mij, van mij, van mij! … En wij?” en we besteden aandacht aan Vredeszondag.  

 

 

God van Vrede, rechtvaardige God, 

Laten we vrijgevig zijn naar elkaar. 

Vluchtelingen, zieke mensen, mensen 

die tekort komen. 

Wij zijn dankbaar te kunnen delen van 

wat ons ‘zomaar’ gegeven is. 

 

 

 
 

De katholieke kerk organiseert de gezinsvieringen ongeveer eens per maand, buiten schoolvakanties, om en 

om in Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek. Alvast voor in de agenda: de daaropvolgende viering is op 

zondag 16 oktober om 9:15 uur in de Sint-Willibrorduskerk in Bergschenhoek. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

gezinsvieringwerkgroepOLVG@ParochieChristusKoning.nl 

 

Kinderkoor ‘zing mee’ – van de Parochie 

 

 

 

mailto:gezinsvieringwerkgroepOLVG@ParochieChristusKoning.nl

