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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 Centrum voor Jeugd en Gezin – trainingen en webinars voor ouders 

 
Graag attenderen wij u op de onderstaande trainingen en Webinars die we vanuit het 
CJG aan ouders aanbieden.   
  
14 maart:   Pittige emoties bij kinderen 
20 maart:   Mijn Lijf, Jouw Lijf 
21 maart:   Webinar: Mediaopvoeding 4-12 jaar 
30 maart:   Webinar: Praten met je kind 
17 april:     Opvoedquiz voor ouders met basisschool kinderen 
  
Bovenstaande trainingen en Webinars worden het hele jaar door aangeboden. Kijk 
voor meer informatie, het totale aanbod en het aanmelden op de website van het 
CJG: https://cjgrijnmond.nl/cursus   

  
 
Relax Kids dagkamp (groep 1-7) 

Kom jij je eigen broodje bakken boven het vuur? Heb jij zin in een lange roetsj over de zeepbaan 
en zoek je mee naar de verborgen schat? 
 
In de mei- en zomervakantie gaan we op het terrein van Natuurtalent in Schiebroek ook dit jaar 
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 om marshmallows te 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: 1/2/3 mei en 10/11/12/13 juli. Wil je je aanmelden of heb je 
vragen, ga dan naar: www.studio-ikigai.nl  
 

 

https://cjgrijnmond.nl/cursus
http://www.studio-ikigai.nl/


Expeditie Lansingerland - sportieve activiteiten in de Voorjaarvakante van 
‘Lansingerland Beweegt’ 

 

 
 

 



Speelgoed- en kledingbeurs ‘De Speelhut’ 

 

De jaarlijkse voorjaarsbeurs van Speelotheek de Speelhut komt er weer aan!  

Zijn jouw kinderen ook weer zo hard gegroeid en toe aan nieuwe kleding? Kom dan gezellig bij ons 
shoppen! Tijdens komende kinderkleding- en speelgoedbeurs vind je tweedehands kinderkleding vanaf 
maat 80 voor het voorjaar en de zomer.  

Daarnaast verkopen we ook tweedehands speelgoed zoals spellen, puzzels, bouwmateriaal, 
peuterspeelgoed en fantasiespeelgoed. Ook is er altijd een grote collectie (prenten)boeken om de 
boekenkast weer aan te vullen. 

Verkopen kinderkleding en speelgoed 

Heb je kinderkleding waar de kinderen zijn uitgegroeid? Of speelgoed waar ze niet meer naar omkijken? Je 
kan het door ons laten verkopen. Om te kunnen verkopen heb je een verkoopnummer nodig, deze krijg je 
door je aan te melden via onze website: www.speelhut.nl/beurs.  

Kopen 

Om tweedehands kinderkleding en speelgoed te komen kopen moet je nog even geduld hebben. De beurs 
vindt plaats op zaterdag 11 maart van 9 tot 12 uur in de Prins Johan Friso school aan de Oudelandselaan 
147 in Berkel en Rodenrijs. 

 

 
Gezinsviering – Van de Parochie 

Uitnodiging gezinsviering zondag 12 maart 

Thema “Jezus is voor iedereen” 

Jezus is voor iedereen. 

Niemand was voor Hem te anders. 

Hij deelde zijn vriendschap met iedereen die hij tegenkwam, 

en Hij hoopt dat wij dat ook doen. 

 

Het evangelie van 12 maart gaat over Jezus die grenzen overschrijdt, maar dan in de 

positieve zin. In Jezus’ tijd gingen mensen van verschillende geloven of afkomst niet met 

elkaar om, maar Jezus trok zich van die zogenaamde grenzen niets aan. Wat kunnen we daar 

van leren in deze tijd?  

 

Pastor Bladowski gaat voor en kinderkoor “Zing mee!” zal deze viering muzikaal 

begeleiden. We hopen jullie te zien in de kerk op zondag 12 maart om 11:00u in de RK 

Onze Lieve Vrouw Geboortekerk in Berkel en Rodenrijs (Noordeindseweg 100). 

 

http://www.speelhut.nl/beurs


De daaropvolgende gezinsviering is op Palmzondag, zondag 2 april om 9:15u in de Sint 

Willibrorduskerk in Bergschenhoek. We vieren dan Palmpasen met o.a. een processie met 

palmpaasstokken. Na de viering van 12 maart ligt er een (kale) palmpaasstok voor je klaar: 

die kun je dan versieren en meenemen op 2 april. 

 

 

Gezinsvieringen worden georganiseerd door en voor gezinnen. Met passende taal en liedjes 

proberen we kinderen in de basisschoolleeftijd en hun ouders aan te spreken, zodat zij op 

een prettige manier het katholieke geloof kunnen beleven of ermee kennis maken.  

Gezinsvieringen zijn er ongeveer eens per maand, buiten schoolvakanties,  

om en om in Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek.  

 

Voor meer informatie kunt u mailen met 

gezinsvieringwerkgroepOLVG@ParochieChristusKoning.nl. 

 
 
Tennisles (instuif) jeugd 

Op woensdagmiddag 22 en 29 maart kan de basisschooljeugd gratis kennis komen maken met 
tennis bij TOGB Tennis & Padel op de tennisbanen aan t Hoge Land 23 in Berkel en Rodenrijs 
onder leiding van Sven Taal van TODO Sport.  
 
Kinderen van 6 t/m 9 jaar kunnen van 13.30 – 14.30 uur naar de instuif komen. Kinderen van 10 
t/m 12 zijn van 14.30 – 15.30 uur van harte welkom. Aanmelden voor de instuif kan via de mail: 
peetenlet@hotmail.com  

 

Vanaf 5 april gaan deze gratis instuiflessen de hele zomer door maar mag je alleen deelnemen 
als je lid bent van TOGB Tennis & Padel. 
Het jaarlidmaatschap voor de jeugd t/m 16 jaar bedraagt € 80,00. Hiervoor kunnen ze dus 
wekelijks op woensdag gratis meedoen aan de les en vanaf zaterdag 1 april kunnen ze ook elke 
zaterdag meedoen aan het emmeren (onderlinge wedstrijdjes) van 10.00 – 11.30 uur. 
En ze kunnen het hele jaar door onbeperkt gebruik maken van de tennisbanen. 
Wil uw kind weten of padel een leuke sport is, meld hem/haar dan aan voor een proefles via de 
website: www.todosport.nl.  
 
Wilt u meer informatie? U kunt ons telefonisch bereiken op 06-48341238 of via de mail 
info@todosport.nl 

 
 

 

mailto:gezinsvieringwerkgroepOLVG@ParochieChristusKoning.nl
mailto:peetenlet@hotmail.com
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.todosport.nl%2F&data=05%7C01%7Chetbaken%40laurentiusstichting.nl%7C87e255353fa940d57a7308db1284d5b3%7Caf976dbd66fc482590024e4d3976ada7%7C1%7C0%7C638124133970753447%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Do9hsV2STkps1ZI%2F6SE9S7t7wcTaRB8it3%2FyC%2BwtxkM%3D&reserved=0
mailto:info@todosport.nl


Koningsdag – Van het Oranjecomité Berkel en Rodenrijs 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 



Kinderyogalessen – Fizyoga 

 

 
 
 



 

Avondvierdaagse – Save the date! 

 
Dit jaar organiseren wij voor de 26ste maal de avond4daagse, ofwel 4 avonden 
samen wandelen met klasgenootjes, vriendjes, leerkrachten en familie. 
 
Data en locatie 
De avond4daagse in Berkel en Rodenrijs zal dit jaar plaatsvinden van dinsdag 23 
mei tot en met vrijdag 26 mei 2023. De start en aankomst zijn weer op het 
evenemententerrein aan de Berkelseweg in Bergschenhoek (naast het zwembad De 
Windas). Ook kan er weer gekozen worden voor de 2,5 km en de 5 km. De laatste 
avond loopt iedereen 3,5 km. De inschrijfkosten zijn € 5,00 per deelnemer incl. 
stempelkaart en medaille en € 1,00 per begeleider. 
 
Website en Facebook 
Op onze website www.avond4daagse-berkelenrodenrijs.nl  en onze 
Facebookpagina  https://www.facebook.com/Avond4daagse-Berkel-en-Rodenrijs-
1429768613960478/  vindt u tevens veel andere informatie, foto’s, filmpjes e.d. 
 
Helpende handen 
Tot slot zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die op één of meerdere 
avonden (of overdag) mee willen helpen om de avond4daagse soepel te laten 
verlopen. Dit kan zijn als verkeersregelaar maar ook als hulp bij het opbouwen. Voor 
nadere informatie hierover of het aanmelden als vrijwilliger, kunt u mij (René Suijker) 
mailen.  
 
 
Met vriendelijk groet, 
 
René Suijker  
 
Voorzitter Stichting Avond4daagse Berkel en Rodenrijs 
avond4daagserbr@gmail.com  
https://www.avond4daagse-berkelenrodenrijs.nl  
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