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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.

Schaatslessen – Schaatsvereniging Lansingerland

Kinderkleding- en speelgoedbeurs

Particuliere Franse (en Spaanse) les in Bleiswijk

Peuterdans – Dance for Kids

Schrijf je nu snel in via de website www.fervor.nl of email naar
info@fervor.nl voor meer informatie!
Er zijn nog enkele plekjes vrij..

Kinderyoga

Week van de Opvoeding – gemeente Lansingerland

Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk maar soms ook best lastig. Daarom is er
de landelijke Week van de Opvoeding. Maandag 7 oktober tot en met zondag 13 oktober staat
in het teken van opvoeden en ouderschap. Ouders én professionals die te maken hebben met
opvoeden staan er niet alleen voor. De landelijke Week van de Opvoeding draait om
ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, mede-opvoeders en professionals.
Ook in Lansingerland organiseren we een aantal interessante en leuke activiteiten. Een
interactief scheidingstheater, lezingen van bekende opvoeddeskundigen, een workshop van de
Club voor de Relaxte Moeders, een ouderavond over verleidingen in de pubertijd… Zijn dit
onderwerpen die u aanspreken? Kom dan naar de diverse activiteiten die worden
georganiseerd tijdens de Week van de Opvoeding van 7 tot en met 13 oktober 2019! In het
kader van het thema ‘durf te vragen!’ vinden er overal in de gemeente boeiende lezingen,
workshops en voorstellingen plaats over zaken die voor gezinnen herkenbaar zullen zijn. Kijk
voor het complete aanbod op www.lansingerland.nl/weekvandeopvoeding en meldt u snel
aan! En wacht niet te lang, want vol=vol!
Pubercursus – Centrum voor jeugd en gezin

Van het Centrum voor jeugd en gezin - Opgroeien is niet altijd makkelijk!
Soms wil je dat je kind net wat zekerder is van zichzelf, beter kan opkomen voor zichzelf,
meer grip krijgt op eigen emoties en angsten en op een fijne manier met andere
kinderen en volwassenen kan omgaan. Kortom dat je kind positief in het leven staat en
zich lekker in zijn vel voelt!
Denk dan eens aan een (preventieve) training, bijvoorbeeld op het gebied van Sociale
Vaardigheden, Weerbaarheid, Faalangst, Omgaan met Scheiding van je ouders, Omgaan
met Emoties en nog veel meer!
Wilt u meer informatie?
Kijk dan op https://centrumvoorjeugdengezin.nl/trainingen-lansingerland/ , of
neem contact op met coördinator
Charlotte Vermerris via c.vermerris@kwadraad.nl of tel. 06 40715256
Namens de gezamenlijke aanbieders,

Stichting Leergeld

Mad Science theaterfeest

HET GROTE MAD SCIENCE THEATERFEEST
Omdat een feest moet knallen...
Mad Science Nederland bestaat 15 jaar en dat vieren we met een spectaculaire theatertour!
Samen met onze professors ga je op zoek naar de formule om het perfecte feest te geven.
Tijdens deze energieke kindervoorstelling trakteert Mad Science je op het leukste en meest
spectaculaire uit de wereld van de wetenschap. Met wie ga jij?
Voor tickets en info surf je naar de website van het theater.
WANNEER:
WAAR:
WEBSITE:

20 oktober 2019
Isala Theater Capelle a/d IJssel
https://www.isalatheater.nl/

