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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. 
 
 
 

Centrum voor jeugd en gezin 
 

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 bij jou thuis, op onze CJG-locaties, via online 

consulten én op school.  

 

Geen vraag is ons te gek! 

Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (dokters)assistenten, (ortho)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. 

 

CJG en Corona 

Op centrumvoorjeugdengezin.nl/corona staat meer informatie over het coronavirus en onze aangepaste 

dienstverlening. Daar vind je ook antwoord op veel gestelde vragen van andere ouders. 

 

Over het coronavirus, de gevolgen ervan en de ongewone situatie die het met zich meebrengt vind je online steeds 

meer informatie. Van een link naar gratis luisterboeken en van video's om thuis te sporten tot websites met algemene 

informatie. Op deze pagina zetten we een aantal interessante links en apps voor je op een rij: 

https://centrumvoorjeugdengezin.nl/handige-websites-corona 

 

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: 

 

 Margo Voskamp, jeugdverpleegkundige 

 Telefoonnummer: 088 - 20 10 000, Mobiel: 06-29179516 

 E-mail: m.voskamp@cjgrijnmond.nl 

 

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

 

 

 

 

 

http://www.centrumvoorjeugdengezin.nl/corona
https://centrumvoorjeugdengezin.nl/handige-websites-corona
http://www.centrumvoorjeugdengezin.nl/contact
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Kwadraad en CJG – Cursus Omgaan met Pubers  

 

 



 

Van de gemeente – Uitbreiding Blauwe Zone 

 

 
 

 

TOGB tennis 

 

Hallo lieve jongens en meisjes, 

 

Woensdag 31 maart is het weer tijd om je racket uit de kast te halen . 

Na een zomer waar veel kinderen door middel van bonnen van de gemeente al kennis gemaakt 

hebben met TOGB TENNIS, hopen we weer veel kinderen te zien. 

We beginnen weer met de gratis groepslessen voor de jeugd. 

De eerste les is een instuif: dan hoef je nog geen lid te zijn en mag je mee doen om te kijken of je het 

leuk vindt. 

De tijden zijn van 13.30 tot 14.30 u voor de schoolgroepen 3 t/m groep 6. 

En van 14.30 tot 15.30 u voor de kinderen uit groep 7/8. 

 

Het is onder begeleiding van een tennisleraar en een vrijwilliger. 

Kan je niet op die datum? Dan mag je altijd 1x gratis proberen op een van de andere woensdagen. Het 

zijn dan dezelfde tijden. 

Nieuwe kinderen kunnen een racket lenen. 

 

Tot woensdag 31 maart of later. 

Ernst, Paul en Letty 

 



 

 
 

 



 

Palmpasen – Van de Parochie 

 

 
 

 



Erasmiaans (online) schaaktoernooi 

Helaas is het Erasmiaans Schaakfestijn, waar altijd honderden basisschoolleerlingen een mooie schaakdag beleefden, 

dit jaar fysiek niet mogelijk. Toch willen wij dit schoolschaak-evenement dit jaar organiseren en wel online. Het 

toernooi zal op woensdagmiddag 21 april worden gehouden. Het toernooi begint om 14.00 uur. Een schoolteam 

bestaat uit maximaal 6 leerlingen van uw school. De beste 4 resultaten tellen. Er wordt in twee categorieën 

gespeeld:  

GROEP 1: KAMPIOENSPOULE. Hier schaken de sterkste schakers/schaaksters zonder leeftijdslimiet, dus van groep 3 

t/m 8. Uit deze groep gaat het sterkste team naar het Nederlands Kampioenschap voor basisscholen, dat ook online 

wordt georganiseerd. GROEP 2:  In deze groep spelen de kinderen, die nog niet heel sterk zijn. Ook hier is geen 

leeftijdslimiet. 

Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per team. Als u zich met één of meerdere teams aanmeldt, hoort u op welke 

rekening dit bedrag gestort kan worden. 

Het programma, dat gebruikt wordt is Lichess. De kinderen moeten zelf een gratis account aanmaken op 

lichess.com  Als u inschrijft met één of meerdere teams moet u de gebruikersnamen van de kinderen doorgeven. Wij 

zorgen dan voor de teamnaam (uw school)  Een paar dagen voor het toernooi krijgt u van ons de link door, waarop 

de kinderen moeten klikken om in het toernooi te komen. Lichess deelt zelf in en maakt uiteindelijk ook de 

eindstand in elke groep op. Er worden in een zogenaamde Arena gespeeld en er loopt een klok mee. Zijn ze klaar 

met hun partij, dan volgt vrij snel daarna een nieuwe partij. De kinderen moeten dan zo veel mogelijk punten scoren 

voor hun schoolteam. In groep 1 wordt er twee uur gespeeld, dus van precies 14.00 uur tot precies 16.00 uur en in 

groep 2 anderhalf uur, dus van precies 14.00 uur tot precies 15.30 uur. De bedenktijd per speler/speelster is  5 

minuten + 3 seconden. Dat laatste betekent, dat er bij elke zet 3 seconden bijkomt. Elke speler heeft een 

computer/laptop nodig, maar dat moet mogelijk zijn. 

Voor veel kinderen is online schaken nieuw, dus is het wel handig om van tevoren een proef- of oefentoernooitje te 

houden. Dat zou dan een week ervoor, op woensdagmiddag 14 april kunnen van 14.00 uur tot 15.00 uur. Ook 

daarvoor ontvangt u dan een link. Dan moeten de kinderen dus al een account gemaakt hebben. 

U kunt u aanmelden met één of meerdere teams via dit emailadres: jansijbesma1950@gmail.com  

De inschrijving sluit op dinsdag 13 april.  

Hopend op een grote opkomst, verblijf ik, 

Met vriendelijke groeten,  

Jan Sijbesma, namens Rotterdamse Schaakbond en stichting Het Schaakkasteel. 

 

            

 

N.B.: Het Baken schrijft geen schoolteam in voor dit evenement, maar wellicht dat er enthousiaste ouders en leerlingen 

zijn die onder de lag van de school toch willen participeren aan dit toernooi. Die mogelijkheid wilden we u niet 

onthouden. 

mailto:jansijbesma1950@gmail.com

