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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 de gemeente - Youz 

 

 

 



Relax Kids kamp meivakantie – Studio IKIGAI 

 

 
 

Relax Kids kamp meivakantie 2021  
Stel je eens voor... een prachtige plek, midden in het groen, waar dieren lopen, waar je in speeltoestellen 
kunt klimmen en klauteren. Kortom, een fantastische plek om te relaxen, avonturen te beleven, creatief te 
zijn en naar hartenlust te spelen!   
Zit jij dit jaar in groep 2, 3, 4, 5, 6 of 7 en lijkt jou dit wel wat? Dan ben je 6 en 7 mei van harte welkom bij 
Natuurtalent in Schiebroek! Op het terrein vind je een kruidentuin, schapen, kippen, konijnen, de zwijnen 
Hamlet & Bacon en de katten Loesje & Snoesje.  
 
Je gaat op donderdag om 9.15 uur 'op kamp'. We starten met een warming-up en kennismakingsspel, zo 
leer je de andere kinderen meteen kennen. Om 15.00 uur kun je weer opgehaald worden, want je slaapt 
gewoon thuis.  
 
Zomaar een greep uit het programma:  

 broodjes bakken rondom het vuur  
 smoothies maken  
 met elkaar op zoek naar de schat voor geluk  
 je eigen kruiden plukken voor een kopje zelfgemaakte thee  
 grote steen beschilderen  
 geluksdoosje versieren  
 grote natuurmandela maken  
 wedstrijdje ‘wie maakt het langste aquaduct’?  
 houten sleutelhanger maken  
 ... en dit is nog lang niet alles!  

 

Informatie   
www.studio-ikigai.nl of studio-ikigai@outlook.com  
 

Nieuwsbrief Weerbaarheid – Centrum voor Jeugd en Gezin 

 
Van zelfvertrouwen wordt je kind ook weerbaar(der). Wilt u weten hoe u uw kind hierin kan helpen, lees 
de nieuwsbrief via onderstaande link: 
 
https://centrumvoorjeugdengezin.nl/opvoedencontent/weerbaarheid/  
 
Heeft u over dit, of over een ander thema vragen? 
 
Neem gerust contact op met de jeugdverpleegkundige die verbonden is aan uw school: 
 
Margo Voskamp 
Jeugdverpleegkundige 
06-29179516 
m.voskamp@cjgrijnmond.nl 
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Netwerk Nieuwsbrief – CJG 

 

 
 
 



Bikkellab 

 

 



 
 



Jongerenwerk Lansingerland 

 

 


