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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. 
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Kinderkledingbeurs speelotheek de Speelhut 

 
 
 
 

Kinderkledingbeurs speelotheek de Speelhut 

  

Zaterdag 19 maart 2022 vindt van 9:00 tot 12:00 uur  
Vindt onze tweedehands kinderkledingbeurs plaats in de  
Prins Johan Frisoschool, Oudelandselaan 147 te Berkel en Rodenrijs. 
  
Leuke kleding voor vrolijke prijsjes!  
 
Voorjaars- en zomerkleding in de maten 80 t/m 176. Aangeboden namens zo’n 200 aanbieders.  
 
We bieden een grote verscheidenheid aan kleding en het blijft een verrassing wat je tegenkomt!  

 

Het is niet toegestaan om met buggy/kinderwagen de beurs te betreden.  
Betalen met PIN is mogelijk. 
Toegang en parkeren is gratis. 

 

Meer informatie over deze beurs of informatie over speelotheek de Speelhut neem kijkje op: 

www.speelhut.nl  
 
Online cursus: Omgaan met pubers – van het CJG 

Het CJG organiseert samen met Kwadraad de cursus 'Omgaan met pubers'. Wil je meer weten 
over wat er in het hoofd van je puber omgaat? Waarom het niet gek is dat de kamer van je puber 
zo’n puinhoop is? Heb je een leuke puber thuis, maar zit je af en toe met je handen in het haar 
over hoe je in gesprek kunt blijven? En wil je weten hoe je samen kunt zorgen voor een fijnere 
sfeer in huis? Dan is deze gratis cursus echt iets voor jou. 
 
Tijdens 5 bijeenkomsten oefen je met opvoedvaardigheden, wissel je ervaringen uit met andere 
ouders en worden filmpjes vertoond. Iedere week is er een thuisopdracht, om de informatie uit de 
cursus thuis toe te passen. Ook krijg je wekelijks een folder met informatie over het onderwerp van 
die week. 
 
De cursus vindt online plaats, in de Digitale leeromgeving van Kwadraad. Informatie volgt na 
aanmelding . Ouders uit Lansingerland met pubers tussen de 11 en 15 jaar kunnen gratis 
meedoen aan deze cursus. 
 
• Wanneer: 29 maart, 5, 12,19 en 26 april 2022 
• Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur 
• Waar: online 
• Aanmelden kan uiterlijk tot 24 maart 
 
Aanmelden? Omgaan met pubers - Centrum voor jeugd en gezin 
 
 

http://www.speelhut.nl/
https://centrumvoorjeugdengezin.nl/cursus/lansingerland-omgaan-met-pubers?startDate=1648575000&endDate=1648582200


Relax Kids dagkamp  

Zit jij op de basisschool? Dan mag je mee op het leukste kamp van Rotterdam!  

In de mei- en zomervakantie gaan we op het terrein van Natuurtalent in Schiebroek even bijkomen van al het 

moeten. Je mag spelen, vervelen en vooral even doen waar je zin in hebt. Voor de een is dat de hele dag 

knutselen, voor de ander is dit dichtbij de natuur staan door met een  insectenpotje op pad te gaan en beestjes 

te zoeken. Weer een ander crost met een skelter over het terrein langs een groepje dat zich in de zitzakken 

heeft genesteld met een Donald Duckje. Natuurlijk zijn er de vaste momenten, zoals de dagelijkse warming-

up, een gezamenlijk uitje naar de speeltuin waar we een ijsje eten, met elkaar een kampvuur maken en 

marshmallows roosteren en nog veel meer. Broertjes, zusjes, vriendjes die je al kent mogen natuurlijk mee 

naar het kamp, maar het is ook een plek waar je nieuwe vriendjes maakt. Wanneer gaan we: 5/6 mei en 

13/14/15 juli. Aanmelden of vragen: www.studio-ikigai.nl  

 

 

Wintergames activiteit – Lansingerland Beweegt/Stichting jeugd- en jongerenwerk 

Beste ouders en leerlingen van groep 8, 

 

Aankomende voorjaarsvakantie is er een toffe activiteit voor jongeren georganiseerd zodat zij zich niet 

hoeven te vervelen. De activiteiten die op donderdag 3 maart georganiseerd worden bestaan uit een online 

Fortnite toernooi, lasergamen en een workshop parfum maken.  

 

Aan deze activiteiten zijn geen kosten verbonden en inschrijving verloopt via de website van Beleef! Sport 

en Cultuur. Let wel op, er is plek voor 40 deelnemers en vol = vol. Via onderstaande link wordt je direct 

doorverwezen naar de inschrijfpagina: https://www.lansingerlandbeweegt.nl/wintergames-activiteiten/  

 

Indien het maximaal aantal deelnemers is bereikt is het natuurlijk ook mogelijk om je aan te melden voor 

een proefles bij een lokale sport- of cultuuraanbieder. Kijk gerust rond en meld je dan ook snel aan!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Lansingerland Beweegt & Stichting Jeugd en Jongerenwerk 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.studio-ikigai.nl%2F&data=04%7C01%7Chetbaken%40laurentiusstichting.nl%7C0af7aa6226b046dc3e1908d9f568676a%7Caf976dbd66fc482590024e4d3976ada7%7C1%7C0%7C637810651773837782%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BGeJzBrr8KOFUh5f7jNEnu2cvtyGiD1fNuOjfoNMXJw%3D&reserved=0
https://www.lansingerlandbeweegt.nl/wintergames-activiteiten/

