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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 CJG – Omgaan met Pubers 

 

Omgaan met pubers 
Het CJG organiseert samen met Kwadraad de cursus Omgaan met pubers. Wil je 
meer weten over wat er in het hoofd van je puber omgaat? Waarom het niet gek is 
dat de kamer van je puber zo’n puinhoop is? Heb je een leuke puber thuis, maar zit 
je af en toe met je handen in het haar over hoe je in gesprek kunt blijven? En wil je 
weten hoe je samen kunt zorgen voor een fijnere sfeer in huis? Dan is deze gratis 
cursus echt iets voor jou. 
  
Tijdens 4 of 5 bijeenkomsten oefen je met opvoedvaardigheden, wissel je 
ervaringen uit met andere ouders en worden filmpjes vertoond. Iedere week is er 
een thuisopdracht, om de informatie uit de cursus thuis toe te passen. Ook krijg je 
wekelijks een folder met informatie over het onderwerp van die week. 
  
De cursus vindt online plaats, in de digitale leeromgeving van Kwadraad. Informatie 
volgt na aanmelding. Ouders uit Lansingerland met pubers tussen de 11 en 15 jaar 
kunnen gratis meedoen aan deze cursus. 

• Wanneer: 2, 9, 16, 23 (en eventueel 30) november 2022 
• Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur 
• Waar: online 

 
Aanmelden? 
 
Omgaan met pubers - CJG Rijnmond 
  
https://cjgrijnmond.nl/cursus/lansingerland-omgaan-met-
pubers?startDate=1667413800&endDate=1667421000 
  

 
 
 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcjgrijnmond.nl%2Fcursus%2Flansingerland-omgaan-met-pubers%3FstartDate%3D1667413800%26endDate%3D1667421000&data=05%7C01%7Chetbaken%40laurentiusstichting.nl%7C74eee96e4ba0412dad9208daa6cfea0e%7Caf976dbd66fc482590024e4d3976ada7%7C1%7C0%7C638005709157125577%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A4kLRzO1yNoYEVgF8LvYrbm1XvqP9f1SadwTVzKDahQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcjgrijnmond.nl%2Fcursus%2Flansingerland-omgaan-met-pubers%3FstartDate%3D1667413800%26endDate%3D1667421000&data=05%7C01%7Chetbaken%40laurentiusstichting.nl%7C74eee96e4ba0412dad9208daa6cfea0e%7Caf976dbd66fc482590024e4d3976ada7%7C1%7C0%7C638005709157125577%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A4kLRzO1yNoYEVgF8LvYrbm1XvqP9f1SadwTVzKDahQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcjgrijnmond.nl%2Fcursus%2Flansingerland-omgaan-met-pubers%3FstartDate%3D1667413800%26endDate%3D1667421000&data=05%7C01%7Chetbaken%40laurentiusstichting.nl%7C74eee96e4ba0412dad9208daa6cfea0e%7Caf976dbd66fc482590024e4d3976ada7%7C1%7C0%7C638005709157125577%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A4kLRzO1yNoYEVgF8LvYrbm1XvqP9f1SadwTVzKDahQ%3D&reserved=0


Expeditie Lansingerland – Lansingerland beweegt 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Week van de Opvoeding – Jeugdformaat 

 

3 oktober gaat de Week van de Opvoeding van start. Deze week draait het om het uitwisselen van 
kennis met, voor en door ouders, opvoeders en professionals. Door kennis en ervaringen te delen 
helpen we elkaar verder, en daarom is het thema van de Week van de Opvoeding voor dit jaar: Samen 
delen, samen weten. 
 

Gratis online workshops     
Als Jeugdformaat academie werken we hier graag aan mee. Daarom bieden wij drie gratis online workshops 

aan! Iedereen is welkom om de workshops te volgen, je hoeft je alleen maar in te schrijven. Lees snel verder 

voor een omschrijving van de workshops die gratis te volgen zijn. 

 

Help, ik heb een puber in huis!  
Vroeg of laat krijgen alle ouders ermee te maken: de puberteit. Dit kan een lastige periode zijn waarin er van 

alles gebeurt. Voor een ouder kan het heel lastig zijn om je kind zo te zien veranderen. In deze online 

workshop geven we een beeld van het veranderende brein, welke invloed dat heeft op de ontwikkeling van 

de puber en wat je als ouder kunt doen om het contact met jouw puber te behouden. Er is ook ruimte voor 

het uitwisselen van ervaringen tussen ouders.  

 

Dinsdag 1 november                    10.00 – 11.30 uur  

Dinsdag 29 november                  19.30 – 21.00 uur 

 



Praten met kinderen over social media 
Mediaopvoeding is een belangrijk onderdeel geworden van de opvoeding, en uit onderzoek blijkt dat het 

mediagebruik van kinderen voor ouders de meeste opvoedvragen oproept. In deze online workshop gaan we 

in op manieren die jou helpen om het gesprek over social media op gang te houden met jouw kind. 

Deelnemers delen hun ervaringen met elkaar en je krijgt handvatten om mee aan de slag te gaan.  

 

Dinsdag 1 november                    19.00 – 20.30 uur  

Dinsdag 20 december                  09.30 – 11.00 uur 

 

Positief opvoeden 
Wanneer jouw kind niet luistert, niet slaapt of niet tevreden is ontstaat er vaak een negatieve spanning in 

huis. Soms weet je je als ouder geen raad meer en val je uit tegen je kind, terwijl je dit helemaal niet wil. Dit 

overkomt iedereen wel eens en gelukkig kan het ook anders. In de online workshop over opvoeden krijgen 

ouders waardevolle inzichten en tools om op een positieve manier lastige opvoedsituaties te benaderen.  

 

Maandag 7 november                  09.30 – 11.00 uur  

Dinsdag 13 december                  19.30 – 21.00 uur 

 

Aanmelden 
Heb je meer informatie nodig of wil je jezelf aanmelden? Klik hieronder op de workshop die jij graag zou 

willen volgen! 

 

 
 

Help, ik heb een puber in huis!- di 1 november | 10.00 - 11.30 uur | online 

Help, ik heb een puber in huis! - di 29 november | 19.30 - 21.00 uur | online 

Praten met kinderen over social media - di 1 november | 19.00 - 20.30 uur | online 

Praten met kinderen over social media - di 20 december | 09.30 - 11.00 uur | online 

Positief opvoeden - ma 7 november | 09.30 - 11.00 uur | online 

Positief opvoeden - di 13 december | 19.00 - 21.00 uur | online 

 

 
Website: https://www.jeugdformaatacademie.nl/week-van-de-opvoeding  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jeugdformaatacademie.nl/catalog/product/themabijeenkomst-help-ik-heb-een-puber-in-huis?main_category=alletrainingen
https://www.jeugdformaatacademie.nl/catalog/product/themabijeenkomst-help-ik-heb-een-puber-in-huis?main_category=alletrainingen
https://www.jeugdformaatacademie.nl/catalog/product/themabijeenkomst-praten-met-kinderen-over-social-media?main_category=alletrainingen
https://www.jeugdformaatacademie.nl/catalog/product/themabijeenkomst-praten-met-kinderen-over-social-media?main_category=alletrainingen
https://www.jeugdformaatacademie.nl/catalog/product/themabijeenkomst-positief-opvoeden?main_category=alletrainingen
https://www.jeugdformaatacademie.nl/catalog/product/themabijeenkomst-positief-opvoeden?main_category=alletrainingen
https://www.jeugdformaatacademie.nl/week-van-de-opvoeding


Twinkeling coaching 

 

 



 

 



Tentweek Berkel 

 

De organisatie van de tentweek Berkel is druk bezig met het verzamelen van vrijwilligers en 

leerlingen die mee willen doen met de tentweek.  

 

Meer informatie treft u aan op de Facebookpagina van de Tentweek:  

 

https://www.facebook.com/TentweekBerkel/ 

 
 

 

 
 

 

Jeugdweek – Het jeugdweekteam van de hervormde kerk 
 

Volgende week is het zover! Dan bent u/ben jij dinsdag t/m donderdag welkom bij de 

Jeugdweek! 

 

Kan je maar één of twee dag(en)? Niet getreurd! Je bent altijd welkom! 

We gaan zingen, dansen en naar Bijbelverhalen luisteren tijdens de gezamenlijke start. 

Daarna gaan de onderbouw (groep 1 t/m 4) en de bovenbouw (groep 5 t/m 8 ) beiden verder 

met een eigen programma. 

 

Na dit programma sluiten we gezamenlijk weer af, met op donderdag een wel hele lekkere 

afsluiting… 

 

Bij de onderbouw zullen we veel verschillende spellen spelen, knutselen, muziek maken én 

is er woensdag een leuke buitenactiviteit waarvoor we echte speurneuzen nodig hebben. 

Bij de bovenbouw mogen de kinderen op dinsdag en donderdag kiezen uit verschillende 

workshops. Voor alle kinderen is er iets dat bij hen past. Van knutselen en bakken tot 

technische workshops. Voor ieder wat wils! 

Woensdag gaat ook de bovenbouw naar buiten voor een leuke verrassingsactiviteit. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FTentweekBerkel%2F&data=05%7C01%7Chetbaken%40laurentiusstichting.nl%7Cd1e377b7547c42feec1f08daad1a94c8%7Caf976dbd66fc482590024e4d3976ada7%7C1%7C0%7C638012626929165761%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LHhBcuMTzirBfE9AkXlWgsjhSq9vu2fpwkoJbjXHylY%3D&reserved=0


 
 

 



Uitnodiging Gezinsviering – Van de Parochie 

 

 



Herfstkamp - Studio Ikigai 

 

Zit jij op de basisschool? Dan mag je mee op het leukste herfstkamp van Rotterdam!  
Stel je eens voor....de houtkachel in ons clubhuis brandt heerlijk en nadat we appelmoes hebben gemaakt 
trek jij je laarzen aan en gaan we op pad. Struinen over het terrein van Natuurtalent en op zoek naar al het 
moois wat de herfst ons te bieden heeft. Wat verzamel jij?  
 
 

Woensdag 26 en donderdag 27 oktober gaan we er weer 2 te gekke dagen van maken. Kom jij ook? Wat 
gaan we zoal doen. Een greep uit het programma: zingen met de gitaar bij het kampvuur, knutselen met 
bladeren, struinen door de natuur, warme chocomelk drinken met slagroom en nog veel meer. 
 

Aanmelden of vragen: www.studio-ikigai.nl  

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.studio-ikigai.nl%2F&data=05%7C01%7Chetbaken%40laurentiusstichting.nl%7Ca6ff4cb30e4e4009d60f08dab32ec3e3%7Caf976dbd66fc482590024e4d3976ada7%7C1%7C0%7C638019311270444169%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1Qm6GArPcRpXwiG1doJOEAXOk%2FGgoKsGUv7VhmZeMP0%3D&reserved=0

