
 

NIEUWSFLITS BIJLAGE 
 

Ingezonden mededelingen 
24 juni 2022 

 
 

 
 

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. 
 

Uitnodiging gezinsviering – Van de Pastorie 

Uitnodiging gezinsviering thema “Volg mij maar” 

26 juni 2022 om 9.15 uur in Bergschenhoek 

“Volg mij maar” is het thema voor de gezinsviering op 26 juni. 
Jezus volgen doen we door oog te hebben voor de mensen om ons 
heen. Jezus volgen begint met luisteren; luisteren naar het woord 
van God. Laten we goed opletten wat Hij ons te zeggen heeft, zodat 
wij vastberaden kunnen volgen. 
 
Op zondag 26 juni mei is er een gezinsviering om 9.15 uur in de Sint 

Willibrorduskerk in Bergschenhoek over dit thema. 

We hopen jullie te zien in de kerk!  

 

Groetjes van de werkgroep gezinsviering Bergschenhoek en Berkel 

en Rodenrijs 
 
 

Waarom Bergschenhoek? 

Sinds kort is er een nieuw kinderkoor gestart met kinderen uit Berkel en Rodenrijs en 

Bergschenhoek. Het kinderkoor zingt tijdens elke gezinsviering. De gezinsvieringen zullen 

daarom voortaan afwisselend in Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek plaatsvinden.  

Vooruitblik 
De viering van 26 juni is de laatste gezinsviering van dit schooljaar.  

Zondag 18 september is de eerste viering in het volgend schooljaar.  

Wat zijn gezinsvieringen? 

Gezinsvieringen van de RK parochie zijn bedoeld voor gezinnen met kinderen. Teksten van 

de lezingen, gebeden en muziek zijn gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd. Ook de 

pastor richt zich speciaal tot de jonge kerkgangers zodat ze geboeid blijven. Het kinderkoor 

zorgt met vrolijke liedjes dat kinderen zich welkom voelen bij de viering en in de kerk.  
 
 
 
 

 



Informatiebijeenkomst Heilig Vormsel: zaterdag 3 september 2022 – van de Parochie 

 

Voor in de agenda (van ouders uit de huidige groepen 7) 

 

Op zaterdag 3 september a.s. van 16.30 uur tot 17.30 uur is er een 

informatiebijeenkomst over het H. Vormsel. Deze bijeenkomst vindt plaats in de 

Parochiezaal van Nootdorp, naast de kerk, Veenweg 36, 2631 CL Nootdorp. 

 

Op de informatiebijeenkomst is iedereen  welkom die een kind heeft in de leeftijd die 

doelgroep is voor het Heilig Vormsel. (richtlijn schooljaar 2022/2023, groep 8 van de 

basisschool, dus de huidige groepen 7).  

 

Na deze informatiebijeenkomst kunt u uw kind opgeven via een aanmeldingsformulier op de 

website voor de voorbereiding op het Heilig Vormsel. Opgeven kan tot uiterlijk 15 september 

a.s. Op zaterdag 17 september a.s. is de eerste bijeenkomst voor ouders en kinderen.  

 

Mocht u verhinderd zijn dan kunt U voor informatie contact opnemen met Pastor Ton Halin of 

via mailadres vormsel@parochiechristuskoning.nl 
 
 

Vakantiemaatjes – Stichting Jong Perspectief 

Dit jaar bieden we opnieuw het project Vakantiemaatjes aan. In het project Vakantiemaatjes onderneemt een vrijwilliger 

(minimaal drie weken van de zomervakantieperiode) leuke activiteiten met het kind of de jongere. De vrijwilliger spreekt 1 

á  2  keer per week af, ca. 3 uur.  Het project Vakantiemaatjes richt zich met name op kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 

jaar. Met het project Vakantiemaatjes geven we kinderen in kwetsbare gezinnen de kans om een mooie zomervakantie te 

beleven.  Het zorgt voor individuele aandacht voor het kind en ontlast tegelijkertijd de ouders in een kwetsbare periode.  

 

Aanmelden  

Ouders kunnen een kind hiervoor aanmelden. Aanmelden kan via https://www.jongperspectief.nl/vakantiemaatjes  en kan tot 1 

juli 2022.  Zodra we de aanmelding ontvangen hebben, nemen we contact op om de aanvraag te bespreken. Vervolgens gaan we 

op zoek naar een geschikt vakantiemaatje.   

Er is ruimte voor maximaal 45 vakantiemaatjes. We kunnen ongeveer 15 kinderen per werkgebied ( Zoetermeer, Lansingerland 

of Pijnacker-Nootdorp) een vakantiemaatje aanbieden. 

Criteria voor aanmelden  

- Kind of jongere is woonachtig in Zoetermeer, Lansingerland of Pijnacker-Nootdorp  

- De kinderen uit het gezin zijn niet in de gelegenheid om op vakantie te gaan door het ontbreken van financiële middelen en/of 

de gezinssituatie (kwetsbare gezinnen, overbelasting ouders).  

- Het kind is begeleidbaar en te koppelen aan een vrijwilliger (geen ingewikkelde gedragsproblematiek).   

Informatie  

Twijfel je of vakantiemaatje passend is of wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op door te mailen of te  bellen: 

info@jongperspectief.nl / 079-7502233 . Doorsturen naar collega’s GRAAG!  

Hartelijke groet, 
Het team van Jong Perspectief  

  
 
Stichting Jong Perspectief Zoetermeer e.o. 
Croesinckplein 24-26 

2722 EA Zoetermeer 
079-7502233 (maandag t/m donderdag van 9.00 - 14.00 uur) 

www.jongperspectief.nl 

 

mailto:vormsel@parochiechristuskoning.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jongperspectief.nl%2Fvakantiemaatjes&data=05%7C01%7Chetbaken%40laurentiusstichting.nl%7C170c0b654ca14af6846c08da4d4cbae2%7Caf976dbd66fc482590024e4d3976ada7%7C1%7C0%7C637907289191730530%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5Tl7untKolLBcPE5NSAw9d%2FxpuajjwnnUnsjXB3D990%3D&reserved=0
mailto:info@jongperspectief.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.jongperspectief.nl%2F&data=05%7C01%7Chetbaken%40laurentiusstichting.nl%7C170c0b654ca14af6846c08da4d4cbae2%7Caf976dbd66fc482590024e4d3976ada7%7C1%7C0%7C637907289191730530%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DdFIw651j7rB%2BbVjgXGaAhZWsez9PQ9lH4MuSrZFGIA%3D&reserved=0


Workshop reptielen voor (jong)volwassenen – Vogel- en natuurvereniging Zoetermeer 

 

 
 



CJG Rijnmond – Netwerk nieuwsbrief Jeugd 

 
 

 

Netwerk nieuwsbrief | Lansingerland | juni 2022    

Netwerk Nieuwsbrief Jeugd 
Het is haast niet te geloven maar het schooljaar zit er alweer bijna op en de zomervakantie staat voor de deur. 

Voor veel kinderen een fijne tijd, maar dit is helaas lang niet voor iedereen het geval. Sommige kinderen zullen 

het spannend vinden om na de vakantie te starten op een nieuwe school of kunnen juist niet wachten tot ze weer 

naar hun juf en klasgenootjes kunnen. Laten we er als professionals voor alle kinderen zijn. In deze nieuwsbrief 

vind je allerlei inspiratie. Deel de tips, het nieuws en het aanbod met je collega’s, netwerk em natuurlijk met 

ouders die er iets aan hebben. 

 

Tips voor leuke activiteiten in de zomervakantie 
Blijf je thuis deze zomervakantie en ben je op zoek naar inspiratie voor leuke activiteiten met het gezin? Met 

onze budgetvriendelijke tips voor binnen- en buitenactiviteiten wordt het een top vakantie voor het hele 

gezin!  

 

Zomerprogramma voor de jeugd:  Expeditie Lansingerland. 
In samenwerking met lokale sport-en cultuuraanbieders wordt een divers aanbod voor de jeugd van 4-18 

jaar uit de gemeente Lansingerland opgezet. Er zal ook minimal 1 keer per week een activiteit 

georganiseerd worden voor de jeugd met een (licht)verstandelijke of lichamelijke beperking of 

bijvoorbeeld autisme. We gaan onze uiterste best doen om meer aanbod te creëren voor kwetsbare jeugd 

Vanaf dinsdag 5 juli kan men zich voor de diverse activiteiten aanmelden.  

 

Vakantiemaatjes Jong Perspectief 
Dit jaar bidet Jong Perspectief opnieuw het project vakantiemaatjes aan. In het project vakantiemaatjes 

odnerneemt een vrijwilliger (minimal 3 weken van de zomervakantie) leuke activiteiten met het kind of 

jongere. Het project richt zich voornamelijk op Kinderen in de leeftijd van 6- 14 jaar.Met het project 

Vakantiemaatjes geven we kinderen in kwetsbare gezinnen de kans om een mooie zomervakantie te 

beleven. Het zorgt voor individuele aandacht voor het kind en ontlast tegelijkertijd de ouders in een 

kwetsbare periode. Zowel ouders als verwijzers kunnen een kind of jongere aanmelden. Aanmelden kan via 

https://www.jongperspectief.nl/vakantiemaatjes  en kan tot 1 juli 2022.  

 

Plezier op school training  

Vanuit groep 8 de overgang maken naar het voortgezet onderwijs is een spannende gebeurtenis. Voor 

sommige kinderen gaat dit met veel angst en onzekerheid gepaard. De training Plezier op School helpt deze 

kinderen om problemen te voorkomen en een goede start te maken in het voortgezet onderwijs. In de 

training leer je hoe je goed om kunt gaan met anderen en een goede start kunt maken op de middelbare 

school. Aanmelden kan hier  

Naar de brugklas 
Gaat je kind naar de brugklas? Op deze leeftijd wordt het steeds belangrijker wat anderen van je vinden. Juist 

op dat moment kom je op een nieuwe school en in een nieuwe klas, wat veel onzekerheid met zich meebrengt. 

Ter voorbereiding geeft Orthopedagoog Marieke van Werkhoven tips om je kind hierbij te ondersteunen. 

Nieuws van het CJG 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en 

professionals in de regio Rotterdam-Rijnmond terechtkunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, 

opgroeien en verzorging, vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van 18 jaar.  

 

https://cjgrijnmond.nl/actueel/thuisblijven-in-de-zomervakantie-tips-en-activiteiten/
https://www.lansingerlandbeweegt.nl/expeditie/
https://www.jongperspectief.nl/vakantiemaatjes
https://cjgrijnmond.nl/cursus/lansingerland-plezier-op-school?utm_source=cjglansingerland&utm_medium=email
https://cjgrijnmond.nl/cursus/lansingerland-plezier-op-school?utm_source=cjglansingerland&utm_medium=email
https://centrumvoorjeugdengezin.nl/actueel/als-je-kind-een-brugklasser-wordt?utm_source=netwerkregiseurs&utm_medium=email
https://centrumvoorjeugdengezin.nl/over-het-cjg/
https://centrumvoorjeugdengezin.nl/locaties?utm_source=netwerkregiseurs&utm_medium=email


Doorlopende puberchallenge 
Misschien ken je onze Puberchallenge wel, de gratis pubercursus voor alle (toekomstige) puberouders. Wist 

je dat we deze cursus nu doorlopend aanbieden en het design van de mails hebben aangepast? De cursus 

bestaat uit vijf lessen, die ouders wekelijks in hun mailbox ontvangen. Deze lessen gaan bijvoorbeeld over 

het puberbrein, mentale en lichamelijke veranderingen en praten met je puber. Na inschrijving ontvangen zij 

direct de eerste les in hun mailbox. Daarna krijgen zij wekelijks een nieuwe les.  

 

Groeigids-Groei app 
Iedere ouder  kent de Groeigids,het boekje dat je ontvangt als je met je kind naar het CJG (consultatiebureau) 

gaat. In de gids vind je betrouwbare informatie over gezondheid en de ontwikkeling van je kind, vanaf de 

zwangerschap tot en met jongvolwassenheid. Ook vind je in de Groeigids informatie over opvoeden en 

ouderschap. Er is tegenwoordig ook een Groeigids app waar je de groei en ontwikkeling van je kind kunt 

volgen en alle gegevens altijd bij de hand hebt. Van deze gegevens kun je een groeialbum maken, een mooie  

tastbare herinnering voor later. Download hier de app 

 

Pubers, seks en grenzen 
Als je merkt dat je kind interesse krijgt in seks, kan dat heel spannend zijn. Je wilt immers niet dat je kind 

nare ervaringen opdoet als hij hiermee gaat experimenteren. Of je er nu makkelijk over praat of niet, je kunt 

als ouder veel doen om je kind goed voor te bereiden. Orthopedagoog Shirley de Macker van het CJG vertelt 

hoe je je kind hierbij kunt ondersteunen. 

Aanbod voor ouders en kinderen  

Ondersteuning bij LHBTI, gendersdysforie en transgenderisme 
Humanitas TransSupport biedt een veilige omgeving waar je kunt praten over alles wat te maken heeft met 

genderdysforie of transgenderisme. Hulp wordt geboden in de vorm van individuele gesprekken en 

groepsbijeenkomsten. Daarnaast geven de medewerkers van TransSupport voorlichting en advies. Naast 

TransSupport biedt Humantias ook LHBI+Support, een veilige omgeving waar je kunt praten over je 

seksuele geaardheid en intersekse conditie.  

 

Tandenland 
Trammelant in Tandenland gaat over een gezonde mond. Het is een programma voor kinderen van groep 1 

t/m 4 en hun ouders. Elke groep krijgt een prentenboek en verspreid over het schooljaar drie 

(animatie)filmpjes te zien. Het programma speelt zich op school én thuis af. 

 

KopOpOuders 
Wanneer je psychische problemen of een verslaving hebt, of last hebt van stress en overspannenheid, ben je 

veel met je eigen problemen bezig. Dat is begrijpelijk. Als je ook nog een kind hebt om op te voeden, kan 

dat een hele klus zijn. Deze website is ontwikkeld om ouders en partners te ondersteunen in deze lastige 

situatie. 

 

Informatie voor jongeren 
Als jongere loop je ook rond met  vragen. Veel vragen en twijfels kun je bespreken met je ouders, een 

familielid, een leerkracht, een vriend of vriendin. Maar soms vind je het misschien fijner om eerst zelf wat 

te lezen over een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld omdat je benieuwd bent naar de ervaringen die andere 

jongeren ermee hebben. Op de website van het Nederlandse Jeugdinstituut vind je betrouwbare informatie 

en praktische tips over alles waarmee je als jongere in je dagelijks leven te maken kunt krijgen. 

 

Gratis Thema en cursusaanbod 
Hier vind je een overzicht van gratis Webinars, themabijeenkomsten en cursussen voor (aanstaande) ouders 

en kinderen in Lansingerland. Zowel online als op locatie. Er zijn cursussen over allerlei onderwerpen en 

fases, van zwangerschap totdat je kind 18 jaar is. Met een filter kun je kijken welke Webinar, 

themabijeenkomst of cursus interessant is. Aanmelden voor alle cursussen in Lansingerland kan via deze 

website! Kleine greep uit het aanbod:  

https://cjgrijnmond.nl/puberchallenge?utm_source=netwerkregiseurs&utm_medium=email
https://www.groeigids.nl/
https://centrumvoorjeugdengezin.nl/opvoedinformatie/pubers-seks-grenzen-stellen?utm_source=netwerkregiseurs&utm_medium=email
https://transsupport.stichtinghumanitas.org/
https://cjgrijnmond.sharepoint.com/sites/DOC/Westblaak/NetwerkRegisseurs/Netwerkregisseuren/2022/Netwerk%20Nieuwsbrieven/LHBI+Support%20–%20Humanitas%20TransSupport%20(stichtinghumanitas.org)
https://www.trammelantintandenland.nl/
https://cjgrijnmond.sharepoint.com/sites/DOC/Westblaak/NetwerkRegisseurs/Netwerkregisseuren/2022/Netwerk%20Nieuwsbrieven/KopOpOuders.nl%20-%20Informatie%20-%20Waarom%20deze%20site
https://www.nji.nl/jongeren?utm_medium=email
https://cjgrijnmond.nl/cursus?locatie=lansingerland&page=4?utm_source=cjglansingerland&utm_medium=email


Het aanbod voor ouders en kinderen wordt steeds aangevuld, dus bekijk regelmatig de site en informeer 

ouders en collega’s hierover door dit met hen te delen. Let op! Vul in het filter altijd de woonplaats in, want 

ook aanbod uit de regio staat op deze site.  

 

 

 

 

 

 
 

 
https://cjgrijnmond.nl/  

 
 
 
 

Clipdance – Dansen in Lansingerland. 
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