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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. 
 

Steunpunt mantelzorg – Welzijn Lansingerland 

 

 
 

 



 
 

Clipdance – Voorstelling woensdag 15 juni 

 



 
Leuke theatervoorstelling over het gezin! – Positief coachen Lansingerland 
 
Huiswerk maken. Taalgebruik op social media. Sportwedstrijd winnen. De eerste verkering. Het schoolfeest 
waar van alles gebeurt… Het komt allemaal voorbij in de theatervoorstelling ‘Pap, doe normaal!’, die op 
donderdag 16 juni in voor ouders in de gemeente Lansingerland te zien is. Normaal kost een kaartje €17,50, 
maar wij mogen alle ouders van onze leerlingen gratis kaartjes aanbieden (en ze mogen hun kind van tien jaar 

of ouder meenemen). Bestel ze nu op www.positiefcoachen.nl/voorstellingen/lansingerland, want vol is vol!  

 
In de voorstelling zien we Maarten, die moet omgaan met allerlei – voor hem nieuwe – situaties, nu zijn oudste zoon 
Sander in de puberteit is. Een positieve aanpak zou dan goed werken, heeft hij gehoord. Maar in de praktijk blijkt dat 
nog niet zo makkelijk te zijn… 
 
Deze voorstelling – met een lach en een traan! – is van stichting Positief Coachen, bekend van o.a. ‘Dat schiet lekker 
op zo!’. De uitvoering op donderdag 16 juni aanstaande is leuk en interessant voor álle ouders. Sterker nog, je kunt 
het als gezin beleven, want je mag je kind meenemen (mits tien jaar of ouder). 
 
Het vindt plaats in theater CulturA&Zo in Nootdorp (Dorpsstraat 7). De inloop is vanaf 19.15 uur, de voorstelling zelf 
van 19.30 tot 20.45 uur (zonder pauze).  
 
De toegang is normaal €17,50, maar dankzij subsidie dit keer gratis. Je kunt je gemakkelijk aanmelden via 

www.positiefcoachen.nl/voorstellingen/lansingerland. Daar is ook meer informatie te vinden, zoals de trailer. 

 
 

 
 
 

http://www.positiefcoachen.nl/voorstellingen/lansingerland
http://www.positiefcoachen.nl/voorstellingen/lansingerland


 
Jeugdfestival Berkel en Rodenrijs 

 

 
 
In de laatste week van de grote vakantie vindt de 59e versie van het Jeugdfestival 
plaats met als thema ‘Expeditie Jeugdfestival’. 
 
De data zijn: 
Dinsdag 16 augustus 
Woensdag 17 augustus 
Donderdag 18 augustus 
 
Deze dagen mogen geblokt worden in de agenda’s van alle kinderen uit 
Lansingerland tussen de 4 en 12 jaar oud. We starten alle dagen om 08.45 en 
eindigen om 15.45. Iets aangepaste tijden dus. 
De optocht vindt op de donderdagavond plaats vanaf 19.00 
Inschrijven kan via www.jeugdfestival.nl, hier is ook alle informatie te vinden over 
het Jeugdfestival in Berkel en Rodenrijs. 

 
 



 
 
Huiswerkmaatjes gezocht – Jong perspectief 
 

Help jij een kwetsbare brugklasser om een goede start te maken? 

 
Voor de kinderen in groep 8 nadert het afscheid van de basisschool. Na de zomer gaan zij starten op een 

nieuwe school op het voortgezet onderwijs. Leuk, maar natuurlijk ook een spannend moment om deze 

overstap te maken! 

Voor sommige kwetsbare kinderen kan die overstap extra 

lastig zijn. Want niet iedere brugklasser kan terugvallen 

op zijn ouders.  

Dat kan zijn omdat het bijvoorbeeld in het gezin niet goed 

gaat. Door problemen met financiën, over overbelasting 

van ouders. Soms is er sprake van een taalbarrière of 

kunnen ouders niet de hulp kunnen bieden  

die een leerling nodig heeft. 

In die gevallen kun jij als thuismentor hét verschil maken. 

Zodat zo’n kind uit een kwetsbare situatie toch een goede 

start kan maken op school. Lijkt jou het mooi om zo 

concreet een jongere te kunnen helpen? 

 

Klik op deze link voor meer informatie: 

www.jongperspectief.nl/mentor-gezocht 


