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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. 

 
 
 

Kidsrun van de halve marathon Oostland 

 

Beste ouders, 

 

De Kidsrun van de Halve Marathon Oostland gaat dit jaar op zondag 8 

september plaatsvinden in Pijnacker. Dit jaar vindt er geen Kidsrun plaats in 

Lansingerland. Alle kinderen uit Pijnacker en omgeving en Lansingerland zijn 

van harte welkom om deel te nemen op één van de 2 afstanden. U vindt alle 

informatie op: www.halvemarathonoostland.nl 

 

Bij de afstand van 600 meter mogen ouders meelopen. 

We gaan er weer een gezellig feestje van maken. Hele sportieve ouders zijn 

natuurlijk ook van harte welkom op de 5, 10 of 21 km.  

Dus schrijf in! Het goede doel is dit jaar de Scouting Olave St. Claire in 

Berkel&Rodenrijs. Natuurlijk verdienen alle deelnemende kinderen een 

medaille en een aardigheidje van sponsor Ziezoo. De school met de meeste 

deelnemers wint een mooie scholenprijs. 

 

Namens de Halve Marathon Oostland, kidsrun 

Yda Dolle 

 

 
Humanitas – Home Start 

 

Moeders en oma’s gezocht! 

Voor de moeder die haar eerste baby heeft gekregen, maar hier geen netwerk heeft en vol 

vragen zit, zoals: moet ik hem altijd oppakken als hij huilt, moet hij in zijn eigen bed slapen, 

wanneer heeft hij genoeg gedronken, doe ik het wel goed? 

Voor de moeder die elke dag ruzie heeft met haar (pre-)puberende dochter en opvoeden niet 

meer leuk vindt. Ze wil graag een klankbord, met eigen ervaring, maar zonder oordeel. 

 

http://www.halvemarathonoostland.nl/


Voor het vluchtelinggezin dat graag wil inburgeren, maar het lastig vindt hoe het 

Nederlandse systeem werkt. Wat doe je op een schoolplein, wat is een kijkavond op school, 

wat wordt van mij als ouder verwacht?  

 

Je bent aanwezig, luistert en (ver)oordeelt niet. Hierdoor krijgen ouders weer 

zelfvertrouwen en groeien ze in hun ouderschap; het wordt gezelliger voor de kinderen en 

ouders kunnen het zelf weer aan. 

 

Als vrijwilligster bij Home-Start word je, na een korte voorbereidende training, gekoppeld 

aan een gezin in Lansingerland dat bij je past. Je bezoekt het gezin één keer in de week zo’n 2 

uurtjes op een vast moment. Je luistert, deelt tips vanuit je eigen ervaring of helpt praktisch, 

bijvoorbeeld door met moeder en de kinderen naar buiten te gaan. Je bouwt een band op 

waardoor je samen met de ouders vaak veel kunt bereiken. 

 

Als vrijwilliger krijg je professionele begeleiding vanuit de coördinatoren d.m.v. individueel 

contact, intervisie met andere vrijwilligers en themabijeenkomsten. 

 

Wil je meer informatie? Bel of mail met één van de coördinatoren van Home-Start 

Lansingerland:  

 

Henriëtte Staarthof 06-10026711 

Ellis Neeleman 06-24361018 

Home-start.lansingerland@humanitas.nl 

Facebook.com/HSLansingerland 

 

Home-Start Lansingerland is onderdeel van  

 
Astroid Day – Science center Delft 

 

 
 

mailto:Home-start.lansingerland@humanitas.nl


 
 

De entree voor het Science Centre is € 4,50 per kind en € 7,50 per volwassene. Asteroid Day is gratis, dus ook de 

mini colleges, workshops, demonstraties en de rondleiding. 

 
Jeugdfestival Berkel en Rodenrijs 

 

 



Rots en Water trainingen – (T)rots training en coaching 

 

 
 



Clipdance – Dansen in Lansingerland 

 

 


