NIEUWSFLITS BIJLAGE
Ingezonden mededelingen
28 september 2018

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.

Kinderkleding en speelgoedbeurs De Speelhut

Kinderkleding- en speelgoedbeurs de Speelhut
Zaterdag 29 september 2018 vindt van 9:00 tot 12:00 uur de kinderkleding- en
speelgoedbeurs plaats in de Prins Johan Frisoschool aan de Oudelandselaan 147
te Berkel en Rodenrijs.
Kinderkleding in maat 80 t/m 176, speelgoed maar ook winterjassen, skikleding en
sportkleding wordt verkocht namens de aanbieders, hierdoor ontstaat een grote
verscheidenheid aan artikelen en blijft het een verrassing wat je tegenkomt! Van de
opbrengst gaat 70% terug naar de aanbieder, 30% naar Speelotheek de Speelhut,
die hiervan weer nieuw spelmateriaal kan schaffen voor de uitleen.

Toegang en parkeren gratis. In verband met de veiligheid en op last van de
brandweer zijn kinderwagens en/of buggy’s niet toegestaan op de beursvloer.
Betalen met PIN mogelijk.
Alle informatie over deze beurs en informatie over Speelotheek de Speelhut:

www.speelhut.nl

IJshockey – Zoetermeer Panters
IJshockey bij de Zoetermeer Panters en iedereen mag een training gratis meedoen! Bij de Zoetermeer
Panters kun je de leukste, spannendste en snelste teamsport ter wereld beoefenen; Ijshockey! Wil je
dit zelf eens uitproberen? Dat kan! Geef je snel op voor een gratis proefles bij de Zoetermeer panters
via een mailtje naar ijshockeyschool@panters.net Waar moet je zijn: Van der Hagenstraat 20, 2722NT
Zoetermeer.

William Schrikker Pleegzorg

Kinderyoga
De kinderen zijn weer op school begonnen en de naschoolse activiteiten zijn of
worden weer opgestart, zo ook de kinderyogalessen.
Over Yoga en Mindfulness wordt veel geschreven en het wordt steeds meer
beoefend door volwassenen. Ze voelen dat het helpt!
Maar wat is kinderyoga?
Via school, televisie, games en sociale media hebben
kinderen allerlei prikkels om zich heen. Een uurtje
kinderyoga per week kan kinderen helpen/leren om
prikkels beter te verwerken en tot rust te komen.
Yoga voor kinderen is anders van opzet dan yoga voor
volwassenen. De kinder-yoga-lessen hebben steeds een
ander thema, zijn speelser en afgestemd op de
belevingswereld van kinderen. Kinderen leren tijdens de
les op een fijne en ontspannen manier zich bewust te
worden van hun eigen lichaam, hun emoties en hun
omgeving. Ook is er veel aandacht voor elkaar. Bij
kinderyoga gaat het niet om de prestatie en het resultaat.
In de les kunnen de kinderen helemaal zichzelf zijn en zijn
we blij met ieders inbreng.
In de lessen wordt er naast de yogahoudingen aandacht besteed aan spel, muziek,
fantasie, dans, kindermassage, concentratie-, adem-, zintuig- en
ontspanningsspelletjes en creatieve opdrachten.
Bij kinderyoga staat plezier voorop!
Starten met de les kan op ieder moment.
De lessen worden gegeven door Wilma Abbink, kinderyogadocent, maar ook
leerkracht op een basisschool, op donderdagmiddag in de speelzaal van de
Johannesschool in de wijk Koningshof in Pijnacker.
KOM VOOR EEN GRATIS PROEFLES.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.tarayoga.nl of een berichtje
sturen naar wilma@tarayoga.nl
Met hartelijke groeten van Wilma Abbink.

Parkzoomloop

Elk kind een kans – Van de Gemeente Lansingerland

Kleurwedstrijd zwembad De Windas

Zwembad de Windas gaat een kleurwedstrijd organiseren met het thema Halloween. Wij hebben een
superleuke hoofdprijs, nl. gratis zwemmen met de hele klas!!
Kleurplaten zijn verkrijgbaar in het zwembad. Hierboven zie je vast hoe griezelig hij er uit ziet.
De uiterste inleverdatum is 24 oktober!!! Nadat de winnaar bekend is zullen wij contact opnemen met
de betreffende school voor wat betreft de namen van de kinderen in de klas en…niet te vergeten, ze
moeten wel een A diploma hebben.
Met griezelige groet,

Heks Lilian en Heks Donna

CROSSFIT Lansingerland

“In de week van 17 tot en met 21 September heeft CrossFit Lansingerland een aantal
gymlessen ter beschikking gekregen van het Baken om een CrossFit clinic te geven aan de
kinderen. Tijdens deze clinic hebben de kinderen kennis kunnen maken met een aantal
basisbewegingen van CrossFit. Dit zijn functionele bewegingen die iedere dag gebruikt worden
en die ons tot op hoge leeftijd vitaal en mobiel houden. Voorbeelden zijn de squat (zitten en
opstaan) en de deadlift (boodschappen tillen). Binnen CrossFit is ook belangrijk dat iedereen
kan meedoen dus alle bewegingen zijn schaalbaar en aanpasbaar aan individuele situaties.
Kinderen kunnen allemaal, op hun eigen niveau meedoen. De klassen zijn tijdens de clinics in
teams verdeeld en hebben een kleine circuit training gehad met een korte techniekuitleg van
de squat, de thruster en de deadlift. Het was erg goed om te zien dat alle kinderen zelf zeiden
dat ze met een rechte rug moesten tillen. Dat bespaart een hoop rugklachten! Door het
teamverband leren de kinderen samenwerken en helpen ze elkaar met de moeilijkere
bewegingen. Ook in dat opzicht is CrossFit een goede manier om sociale interactie te
incentiveren. Daarnaast wordt, door de specifieke functionele oefeningen, het skelet
versterkt, het evenwichtsorgaan getraind en de motorieke coördinatie gestimuleerd.
Daarnaast zijn er ook heel veel spelletjes gespeeld want we willen dat kinderen bewegen
associëren met FUN. Dat legt een goeie basis voor de toekomst.
CrossFit is een officiële merknaam en mag alleen door een gecertificeerde box gebruikt
worden. Het CrossFit Kids programma is een extra certificering waar ook een complete
achtergrond check aan vast zit. In de regio Lansingerland is CrossFit Lansingerland de eerste
en enige box die CrossFit aanbiedt aan volwassenen en kinderen. CrossFit is niet alleen
bewegen maar is ook voeding. In onze CrossFit box is een voedingscoach aanwezig die gratis
voedingsadvies verleent aan leden en specifieke programma’s aanbiedt op het gebied van het
aanleren van goede gewoontes binnen voeding. Op dit moment is een 28 dagen Health
Challenge bezig waar een hoop mensen bezig zijn om gezonder, slanker en fitter te worden
en de eerste resultaten liegen er niet om!
Is na dit verhaal je interesse gewekt, neem dan contact op voor een gratis proefles of schrijf
je in voor de Health Challenge. CrossFit Lansingerland is te bereiken op: info@crossfitlansingerland.nl. Op Facebook en Instagram onder CrossFit Lansingerland en op het web
www.crossfit-lansingerland.nl. Speciaal voor de ouders van de kinderen op het Baken hebben
we een actie: De eerste 10 aanmeldingen krijgen 3 gratis proeflessen dus pak snel je kans en
neem contact op!”

