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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. 
 
 
 

Zwemvereniging De Watervogels 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Uitnodiging gezinsviering – van de Parochie 

 



Van de bibliotheek – Maak kennis met ‘Taal is Toekomst’ op 6 april in Berkel en 
Rodenrijs 

 
Taal is Toekomst is een samenwerkingsverband tussen Young Connection, Jong 
Perspectief en Bibliotheek Oostland met het Taalhuis. Vrijwilligers vanuit deze drie 
organisaties helpen kinderen en jongeren van 6 tot 24 jaar én hun ouders met het 
verbeteren van de Nederlandse taal.  Daarvoor organiseren ze belangrijke en leuke 
activiteiten. 
 
Woensdag 6 april gaat ‘Taal is Toekomst’ in Berkel en Rodenrijs op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers. Op een speelse en gezellige manier kunnen inwoners kennis 
maken met een vreemde taal.  
 
Waar vind je ons in Berkel en Rodenrijs? 
In Berkel start men om 10.30 uur bij de Hema met de ‘Taal-Bakfiets’. Op 
verschillende plekken laten vrijwilligers de inwoners van Lansingerland 
kennismaken met taalvrijwilligerswerk. Nieuwsgierig? Zoek de vrijwilligers op! 
 
N.B.: Woensdag 6 april wordt er vanaf 12.00 uur ook geflyerd op de speelplaats van 
Het Baken, De Klipper en de PJF. 
 
Wat is de noodzaak van taalvrijwilligerswerk? 
Taal en contact zijn nodig om mee te doen in de samenleving. De coronalockdown 
en de groeiende groep nieuwkomers heeft dit nog meer duidelijk gemaakt. Minder 
contact en minder in de praktijk kunnen oefenen, leidden tot meer achterstand in de 
taal. Terwijl ze juist heel gemotiveerd zijn om de Nederlandse taal eigen te maken. 
Het helpt ze sneller aan te sluiten bij een nieuwe cultuur, vrienden te maken, een 
opleiding te doen en werk te vinden. Daarom: Taal is Toekomst. 
 
Taalvrijwilliger worden? Meld je aan via www.taalistoekomst.nl  De organisatie 
neemt zo snel mogelijk contact op voor een kennismakingsafspraak voor het werk 
dat bij jou past. 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.taalistoekomst.nl/


Van de Laurentiusstichting:  Zij-instromer regio Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs 

 

Heb je al langer het gevoel dat je graag een carrièreswitch wilt maken? Heb je als aanstaand leerkracht 
net als wij hart voor de kinderen en passie voor onderwijs? Is jouw enige belemmering dat je geen 
lesbevoegdheid hebt? Hierbij kunnen wij jou helpen. Meld je aan als zij-instromer en maak de switch! 
 
In de afgelopen jaren zijn er vele zij-instromers jou voor gegaan. Zij waren afkomstig uit verschillende 
branches maar hadden allemaal dezelfde droom. Het worden van een juf of meester die iedere dag de 
kinderen mag laten leren, die hen mag inspireren en verwonderen met haar of zijn lessen. En het hebben 
van plezier met collega leerkrachten waarmee je samen groeit.  
 
We starten met het kijken naar een school en onderwijsvorm die bij jou past. We hebben 8 scholen in regio 
Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs. Er is er vast een die bij je past! 
Na het solliciteren nodigen we je uit voor een informatiebijeenkomst waarbij we het gehele zij-
instroomtraject verder met je bespreken. Hierna heb je met de afdeling HR van de Laurentiusstichting een 
gesprek en met de schooldirecteur. Is er een klik en wil je voor het onderwijs gaan? Dan gaan we samen alles 
in gang zetten. De Hogeschool zal een geschiktheidsonderzoek doen en als je deze positief afrondt, start 
jouw tweejarige pabo-opleiding. Je komt direct in dienst bij de Laurentius Stichting. Gedurende deze twee 
jaar werk je minimaal 4 dagen (+/- 32 uur) per week, waarvan je drie dagen voor de groep staat en één dag 
per week naar de pabo gaat.  
Je bent vanaf de eerste dag een volwaardige collega en draait mee in het team. Uiteraard krijg je coaching 
en begeleiding vanuit de school. Na het behalen van het geschiktheidsonderzoek ontvang je een getuigschrift 
en ben je bevoegd leraar. Hiermee is jouw switch naar het basisonderwijs gemaakt! 
 
Jij past bij ons als…  
• je in het bezit bent van een afgeronde HBO- of WO-diploma; 
• je met jouw talent voor de klas wilt staan; 
• je energie krijgt van de vraag hoe je iedere dag het beste onderwijs kunt geven; 
• het jouw streven is om de beste en leukste juf of meester te worden.  
 

Wij bieden jou… 
• de volledige bekostiging van je studie, inclusief het collegegeld, studieboeken en je studiedagen; 
• een parttime dienstverband voor minimaal 4 dagen per week (+/- 32 uur) inclusief studiedag;   
• vanaf de start van het zij-instroom-traject direct een inschaling als leerkracht in salarisschaal L10 conform de 

cao primair onderwijs. Dit is een bruto maandsalaris tussen €2.738,- en €4.206,- afhankelijk van je 
werkervaring; 

• voorafgaand aan het zij-instroom-traject de mogelijkheid om 3 tot 6 maanden bij ons in dienst te treden als 
leraarondersteuner. Hierdoor kun je proeven aan het vak en doe je ervaring op in het basisonderwijs. Ook 
maak je een grotere kans om te slagen voor het geschiktheidsonderzoek;   

• een ultieme kans om voor het mooiste beroep van de wereld te kiezen. 

 
Informatie over de vacature 
Na het solliciteren nodigen we je uit voor een informatiebijeenkomst waarbij we het gehele zij-
instroomtraject verder met je bespreken.  
We zijn op zoek naar zij-instromers die in september zouden willen starten. Wanneer je in september start, 
kun je ook vanaf april al als leraarondersteuner aan de slag. 
Mocht dit nu net te snel gaan, dan start het zij-instroom-traject ook in november, februari 2023 en mei 2023.  
 
Heb je vragen of wil je graag meer weten over deze vacature? 
Neem dan contact op met Carmen Louer, HR adviseur, via 06 200 447 46 / 015 251 14 40.  
Voor vragen over werken bij de Laurentius Stichting mag je contact opnemen met onze afdeling HR: 
hr@laurentiusstichting.nl.  
 

mailto:hr@laurentiusstichting.nl


 

Van de gemeente - Vacature voorzitter Casa Cadanza (Het nieuwe cultuurhuis)  

 



 
Avond4daagse Berkel en Rodenrijs 

 
 
Berkel en Rodenrijs, maart 2022 

 

 

 

Beste belanghebbenden, 

Eindelijk kunnen we weer een avond4daagse organiseren. Dit jaar voor de 25ste maal. 4 Avonden gezellig en sportief 

samen wandelen met klasgenootjes, vriendjes, leerkrachten en familie.  

Tijdens deze 25ste editie proberen we met allerlei extra’s weer een leuke avond4daagse te organiseren. De meeste 

scholen doen al vele jaren mee met dit grootste sportieve evenement in Lansingerland.  Hierbij nodigen we alle 

leerlingen van basisscholen uit om mee te lopen met onze 25ste avond4daagse van Berkel en Rodenrijs en 

Bergschenhoek.  

 

Data en locatie 

De avond4daagse in Berkel en Rodenrijs zal dit jaar plaatsvinden van dinsdag 31 mei tot en met vrijdag 3 juni 2022. 

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. 

Dit i.v.m. de extra feestelijkheden. 

 

De inschrijfavond dit jaar is op dinsdag 10 mei van 19:30 tot 20:30 uur in het Kievitsnest (speeltuin de Kievit) met de 

ingang aan de Sterrenweg in Berkel en Rodenrijs.  

Inschrijven via school ná deze inschrijfavond kan niet meer. Wel inschrijven als individuele loper op de 1e avond van 

de avond4daagse. Kinderen lopen gewoon mee met school, maar de extra’s en medaille krijgen ze via de organisatie. 

 

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. De organisatie plaatst hier regelmatig actuele informatie.  

Heeft u na deze brief nog vragen? U kunt ze via het contactformulier op genoemde website stellen, maar u kunt 

natuurlijk ook een e-mail sturen naar het  e-mailadres dat onderaan deze brief staat. 

 

Helpende handen 

Tot slot zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die op één of meerdere avonden mee willen helpen om de 

avond4daagse soepel te laten verlopen.  Dit kan zijn als verkeersregelaar maar ook als inschrijver, stempelaar o.i.d. 

 

Met vriendelijk groet, 

 

René Suijker  

Voorzitter Stichting Avond4daagse Berkel en Rodenrijs 

avond4daagsebrb@gmail.com 

 

http://www.avond4daagse-berkelenrodenrijs.nl/
https://www.facebook.com/Avond4daagse-Berkel-en-Rodenrijs-1429768613960478/
mailto:avond4daagsebrb@gmail.com

