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Ingezonden mededelingen
31 januari 2020

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.

Opgroeien is niet altijd makkelijk – 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,

Weerbaarheidstrainingen Rots en Water - TROTS

Kids Run Lansingerland – Lansingerland run

Zondag 16 februari is het weer zover. De 2e editie van de LANSINGERLAND RUN.
Het mooie (hard)loop evenement met start en finish nabij metrostation Berkel
Westpolder. Dit evenement past goed in het trainingsprogramma voor de
Rotterdam Marathon. Daarnaast is het geschikt voor het hele gezin.
Naast de 30 km loop is er ook een halve marathon, een 10 km en 4 km loop en 2
maal een kids run. En dit jaar kan je voor het eerst 2 afstanden wandelen, 10 of
15 km.
Aanmelden kan via: www.lansingerlandrun.nl

TOGB Tennis

Gezinsviering – Van de Parochie

Schoolzwemkampioenschappen – Zwemvereniging De Watervogels
N.B.: Wij publiceren deze uitnodiging, maar zien dit niet als schoolactiviteit. Natuurlijk kunt u wel als ouder(s)
een Baken-team samenstellen en op die manier participeren.

Aan:

Basisscholen in Lansingerland

Betreft: Schoolzwemkampioenschappen Lansingerland

Lansingerland, 21-01-2020
Beste ouder,

Op zaterdag 15 februari 2020 organiseert Zwemvereniging De Watervogels de schoolzwemkampioenschappen van
Lansingerland. Leerlingen uit groep 3 t/m 8 van de basisscholen uit de gemeente kunnen aan het kampioenschap deelnemen.
Het kampioenschap vindt plaats in zwembad De Windas in Bergschenhoek van 14.30 tot ca. 17.30 uur. Deelname is gratis.
Elk team bestaat uit 6 leerlingen, waarvan 2 uit de onderbouw (t/m groep 4), 2 uit de middenbouw (groep 5 & 6) en 2 uit de
bovenbouw (groep 7 & 8). Het programma bestaat uit een aantal individuele nummers en een aantal teamestafettes.
Uiteindelijk worden de prestaties van alle teamleden bij elkaar opgeteld en zal een team de uiteindelijke winnaar zijn. (het is
een teamwedstrijd, er zijn dus geen individuele prijzen).
Het volgende programma wordt door het team gezwommen:
- 50 meter vrije slag door 2 leerlingen uit categorie bovenbouw
- 25 meter vrije slag door 2 leerlingen uit categorie middenbouw
- 25 meter vrije slag door 2 leerlingen uit categorie onderbouw
- 6 x 25 meter vrije slag estafette (hele team)
- 50 meter rugslag door 2 leerlingen uit categorie bovenbouw
- 25 meter rugslag door 2 leerlingen uit categorie middenbouw
- 25 meter rugslag door 2 leerlingen uit categorie onderbouw
- 6 x 25 meter ludieke estafette (hele team) (telt niet mee in puntenteling)
In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt er door de KNZB geen provinciaal kampioenschap meer georganiseerd, er zal
gezwommen worden om de wisselbeker voor de snelste school van Lansingerland, maar natuurlijk vooral ook voor het
plezier!
Alle deelnemers moeten in het bezit zijn van een zwemdiploma en maximaal 50% van de teamleden mag lid zijn van een
zwemvereniging. Per team moet 1 begeleider aanwezig zijn. U kunt uw teams inschrijven via het inschrijfformulier in de
bijlage.
Vooralsnog is er geen beperking op het aantal teams per school, maar er zullen maximaal 20 teams mee kunnen doen. Om
een beeld te krijgen van de te verwachten aanmeldingen zouden we graag z.s.m willen horen of jullie mee willen doen en zo
ja, met hoeveel teams (voorzover dat al aan te geven is). De definitieve inschrijving verwachten we uiterlijk vrijdag 7
februari.
Enkele dagen voor aanvang van het kampioenschap krijgt u dan het definitieve programma toegestuurd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende via szk@zvdewatervogels.nl .
Met vriendelijke groet,

ZV De Watervogels
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