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NOVA VOOR DE MAAND              januari                     SCHOOLJAAR 2022/2023 

 

Nieuwjaarswens 

Als ik nu een tovenaar was     Dat je vertrouwt 

dan deed ik wondere dingen,    op je eigen kracht, 

ik maakte al je dromen waar     het leven heel veel 

je zou van vreugde zingen.     naar je lacht. 

 

Iedereen zou gelukkig zijn dit jaar    Dat je, 

het werd één reuzefeest,     ook al gaat het even niet, 

maar ach, ik ben geen tovenaar     toch de lichtpuntjes 

en ben het nooit geweest.      nog ziet. 

Wel wens ik je de regenboog     Ik wens je antwoorden 

als het heeft geregend,     bij twijfels en vragen,   

dat je wind mee hebt      gezelligheid 

na windje tegen.      op alle dagen. 

Dat je de zon voelt      Maar vooral wens ik je 
als het koud is,      warmte en tijd samen met el kaar, 
de nacht voor jou niet zwart     in goede gezondheid 
maar goud is.       op naar een mooi nieuwjaar! 
 
Dat je muziek hoort          
als het onweert,           
je als je niet verder kunt   
weer omkeert.       
 
   

 

Agenda voor de maand januari 

09  Eerste schooldag na de Kerstvakantie 
12  Groepen 8 krijgen het schooladvies & hun rapport 
18  Scholenmarkt VO 19.00 tot 21.00 uur in de Oostmeerhal 
20  Keuze-uur groepen 1-2 
25  Start Nationale Voorleesdagen 
27 Kleuters naar de voorstelling: "Maximiliaan Modderman geeft een feestje"  
  Nova 
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De nieuwe Poolsterretjes 

In december starten er weer 3 nieuwe Poolsterretjes.  

Welkom op De Poolster en een fijne, gezellige tijd 

gewenst bij ons op school! 

 

C  Norah van Winden 

D  Boris Luiten 

E  Adriana Hoogendoorn 

De nationale voorleesdagen 2023 

Van woensdag 25 januari tot vrijdag 3 februari 
doen de kleutergroepen van De Poolster mee 
aan de Nationale Voorleesdagen 2023. De 
doelstelling van deze jaarlijkse campagne is 
het stimuleren van voorlezen aan kinderen die 
zelf nog niet kunnen lezen. Op school, maar 
natuurlijk ook thuis!  
 
We openen de Nationale Voorleesdagen dit jaar met een gezellig voorleesontbijtje. De 
kleuters mogen in hun pyjama of onesie naar school komen en nemen hun eigen ontbijtje 
mee.  
 
Uiteraard staat ook tijdens de rest van de Nationale Voorleesdagen het voorlezen centraal. 
De juffen zullen veel voorlezen en leuke lessen geven rondom verschillende prentenboeken, 
maar ook ouders, opa's en oma's zijn welkom om een keertje in de klas voor te komen lezen! 
Tenslotte hebben we op vrijdag 27 januari in het kader van de Nationale Voorleesdagen nog 
een leuk uitstapje gepland. We gaan dan met de kleuters naar de voorstelling "Maximiliaan 
Modderman geeft een feestje" naar het gelijknamige prentenboek. Deze voorstelling zal 
plaatsvinden in de Cultuurfabriek in Bergschenhoek. 
 
Meer informatie over het voorleesontbijt, het voorlezen in de klas en het bezoeken van de 
voorstelling ontvangen de desbetreffende ouders later via Social Schools! 
Wist u dat het lidmaatschap voor de bibliotheek voor kinderen tot 18 jaar gratis is? Op de 
website van de bibliotheek vindt u ook tips voor het voorlezen aan (jonge) kinderen.  
 

Plagen of pesten? 

Wat is het verschil tussen plagen en pesten? 
 

Als je geplaagd wordt, kun je altijd terugplagen. Er ontstaan meestal geen problemen van. 
Plagen is niet gemeen, plagen is meestal voor alle partijen grappig. Om plagen kun je lachen, 
niet iedere keer dezelfde is aan de beurt. Plagen is ook meestal één tegen één en is 
makkelijk te stoppen. Het is niet zo dat je met plagen niet op hoeft te letten. Als dezelfde 
persoon lang of veel geplaagd wordt, dan kan het zijn dat de ontvanger het niet meer leuk 
vindt. En dan is het pesten geworden.  
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Bij pesten is de sfeer juist niet positief en er is altijd sprake van meer tegen één. Er is sprake 
van een machtsverschil, het slachtoffer is niet in staat zich tegen de sterkere partij (pestkop 
met meelopers) te verweren. Pesten is altijd gemeen bedoeld en het kan niet in je eentje 
worden gestopt. Bij pesten gaat het doorgaans om herhaald gedrag. Toch kan ook 
een eenmalige gebeurtenis een grote impact hebben. De gepeste kan namelijk gebukt gaan 
onder de impliciete dreiging dat het pesten opnieuw zal gebeuren. Hij of zij wordt dan bang 
of leert juist om bang te zijn. Ook de duur van de pesterijen verschilt. Soms vinden ze plaats 
over een korte periode, soms houden ze een langere periode aan. Hoe dan ook: in veel 
gevallen zijn ze gepland en systematisch. 
 

 
 

Binnen De Poolster hebben we een pestprotocol en nemen we meerdere preventieve 
maatregelen om pesten tegen te gaan. Zoals onder andere: de pleinbeurten, het creëren van 
een `wij-gevoel`, leren omgaan met gevoelens van anderen en jezelf, groepsregels en 
evaluaties, Gouden Weken, groepsgesprekken, ontwikkelgesprekjes met de leerkracht(en), 
lessen omgang met Social Media….  
 
En dan wordt er toch gepest… 

Ondanks alle maatregelen komt het toch voor dat er kinderen gepest worden. Vaak gebeurt 
het pesten buiten het gezichtsveld van de leerkracht. Daarnaast is het tegenwoordig ook 
heel gemakkelijk om iemand online te pesten. Ook hier hebben de leerkracht(en) vaak geen 
weet van of onvoldoende zicht op omdat dit na schooltijd of thuis gebeurt. Wel komen dit 
soort zaken gemerkt of ongemerkt de volgende dag met de kinderen mee de groep in. De 
sociaal veilige omgeving van het kind komt in het geding wanneer hier geen weet van is 
en/of actie op volgt.  
 
Wat vragen we van u als ouder(s)/verzorger(s)?: 

• Kijk af en toe op de mobiel of laptop van uw kind, zodat u zicht houdt op hoe uw 
kind en/of een groep zich online gedraagt. Ga het gesprek aan wanneer u ongewenst 
gedrag constateert. 

• Krijgt u thuis signalen over pestgedrag, meldt dit dan direct via Social Schools bij de 
leerkracht(en). Beter 1x teveel, dan te weinig. De juf/meester kan hier dan adequaat 
op reageren. Wachten tot het rapportgesprek is dus niet verstandig. 

Wilt u meer informatie of handige tips over dit onderwerp? 
Kijkt u dan eens op www.apetrotsekinderen.nl of op www.stoppestennu.nl 

http://www.apetrotsekinderen.nl/
http://www.stoppestennu.nl/


4 

 

Het voortgezet onderwijs 

 
De kinderen uit groep 8 zijn zich de aankomende maanden, samen met hun 
ouders, aan het oriënteren op het voortgezet onderwijs. Om de weg naar 
het VO te stroomlijnen ontvangen de kinderen op donderdag 12 januari 
hun schooladvies en rapport. In de week daarna staan de advies-
/rapportgesprekken gepland.   

 
Op woensdag 23 november is er een 

voorlichtingsavond georganiseerd bij ons op school voor de ouders van de groepen 
8. Daarnaast zullen de VO-scholen zich de komende maanden presenteren tijdens open 
dagen. Deze open dagen en tijden staan vermeld op de sites van de scholen en in de gang bij 
de groepen 8 vindt u, na de kerstvakantie, ook de nodige informatie.   
Woensdag 18 januari is er een scholenmarkt in de Oostmeerhal (aanvang 19.00 uur) waar 
belangstellenden welkom zijn. Deze markt, waar (bijna) alle VO-scholen uit de omgeving 
vertegenwoordigd zijn, is in eerste instantie bedoeld voor de ouders en kinderen uit groep 8, 
maar ook als u ouder bent van kinderen in groep 7 kan het interessant zijn de scholenmarkt 
te bezoeken.   
De maand januari is dus de kick-off van de zoektocht naar een nieuwe school die past bij de 
mogelijkheden en ambities van de kinderen uit groep 8.   
We wensen de ouders en kinderen daarbij veel succes en plezier!  
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Ingezonden berichten (6) 
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Netwerk nieuwsbrief jeugd Lansingerland december 2022   

Kerstvakantie  
Het jaar is voorbij gevlogen, de kerstvakantie staat alweer voor de deur. December is een 

gezellige, maar ook een drukke tijd. De laatste dingen afronden op het werk, kinderen die 

het als een spannende periode ervaren, vaak drukker zijn dan normaal en veel gezinnen 

die de eindjes aan elkaar proberen te knopen. In deze nieuwsbrief tips om de feestdagen 

zo gezellig mogelijk te maken voor de kinderen en om met weinig geld leuke activiteiten 

met de kinderen te ondernemen.  
•  

Kerstvakantie top voor nop 
De feestdagen komen er weer aan! Overal mooie lampjes, gezellige 

muziek en lekker even de tijd voor elkaar. Maak deze bijzondere tijd 

extra speciaal en onderneem leuke activiteiten met het gezin. Dat 

hoeft helemaal niet duur te zijn: lees voor leuke tips het artikel: Deze 

kerstvakantie wordt top voor nop - CJG Rijnmond  

 

 

 

Tips voor de feestdagen  

De decembermaand is vaak een spannende periode voor kinderen 

en een stressvolle periode voor ouders. Als ouders gestrest zijn, 

nemen de kinderen die emotie als een spons op. Kinderen zijn vaak 

drukker of opstandiger dan normaal. Ze willen bijvoorbeeld niet meer 

eten, slapen of plassen in hun broek. Gelukkig zijn er genoeg tips 

om de feestdagen zo gezellig mogelijk te maken met kinderen! 

 

 

De jaarwisseling vieren met kinderen                                                                                                                         
De jaarwisseling vieren met kinderen, hoe pak jij dat aan? Kijk voor 

tips over veilig met vuurwerk, opblijven, bang voor vuurwerk en nog 

veel meer op Jaarwisseling – CJG Rijnmond 

 

 

 

 

Expeditie Lansingerland, leuke activiteiten in de kerstvakantie 

Na het succes in vorige schoolvakanties, biedt Expeditie - Lansingerland Beweegt weer een mooi 

programma voor de aankomende kerstvakantie in samenwerking met locale sport- en cultuuraanbieders uit 

Lansingerland. De activiteiten zijn voor iedereen t/m 18 jaar woonachtig in Lansingerland. 

 

https://cjgrijnmond.nl/nieuws/deze-kerstvakantie-wordt-top-voor-nop?%20?utm_source=cjglansingerland&utm_medium=email
https://cjgrijnmond.nl/nieuws/deze-kerstvakantie-wordt-top-voor-nop?%20?utm_source=cjglansingerland&utm_medium=email
https://cjgrijnmond.nl/opvoeden/feest-plezier?utm_content=feest-plezier&utm_campaign=merkcampagne&utm_source=DPGMedia&utm_medium=artikel%20?utm_source=cjglansingerland&utm_medium=email
https://cjgrijnmond.nl/jaarwisseling
https://cjgrijnmond.nl/jaarwisseling
https://www.lansingerlandbeweegt.nl/expeditie/


12 

 

 

Nieuws van het CJG  

 

CJG-aanbod voor samenwerkingspartners inzichtelijk 

In de vorige netwerknieuwsbrief introduceerden we al een pagina voor samenwerkingspartners die 

met zwangeren werken. Daar hebben we nog 4 nieuwe pagina’s voor partners aan 

toegevoegd: baby,  peuter,  basisschoolkind  en  jongere. Daarmee maken we ons aanbod voor partners 

en daarmee ouders en jeugd nóg inzichtelijker. Je kunt bij ons terecht voor alle vragen op het gebied van 

opvoeden, opgroeien en gezondheid.  

 

Spraak Taal Ontwikkelingpraat  
Helaas kampen veel logopedisten met wachtlijsten. Dit kunnen wij niet oplossen, maar neem een kijkje 

Spraak- en taalontwikkeling bij jonge kinderen – CJG Rijnmond. Hier kunnen ouders mee aan de slag 

wanneer zij op de wachtlijst staan.  

 

Tandarts 
Je hoort steeds vaker dat al vrij jonge kinderen een slecht gebit hebben. Het advies is om kinderen 

voordat ze twee jaar zijn al mee te nemen naar de tandarts. Liefst al voordat de eerste tanden 

doorkomen. Ga hierover in gesprek met ouders en de basisverzekering tandverzekering dekt een 

uitgebreid pakketbehandelingen voor kinderen onder de 18 jaar.  

Op deze website meer informatie over tanden poetsen of kijk hier voor meer tips.  

 

CJG Website vertalen 
Op de website van CJG Rijnmond kun je makkelijk en 

snel de informatie vertalen naar verschillende talen.  

Ga naar de knop “translate” en kies een taal die voor 

jou van toepassing is. Alle informatie op de website is 

dan in de geselecteerde taal te lezen.  

 

Hoe praat je met je kind over financiele zorgen?   
Veel mensen moeten de komende tijd voorzichtiger zijn met geld. Mogelijk kunnen jullie ook niet meer zo 

veel leuks doen of kopen. Hoe zorg je dat het gewoon fijn is thuis, ook met een kleinere portemonnee? Vind 

hier tips hoe ouders daarover kunnen praten met hun kind. 

 

Aanbod voor ouders en kinderen  
 

VTV- thuismaatjes, vriendenclub in Lansingerland:  
In samenwerking met de gemeente Lansingerland, MEE, Humanitas en Gro-Up buurtwerk start er in 

januari 2023 een Vriendenclub voor jongeren met een licht verstandelijke beperking [en eventueel een 

vorm van autisme], in de leeftijd van 10 t/m 18 jaar. De club start (bij voldoende aanmeldingen) op 

maandag 23 januari van 16.00- 18.00 uur in Jongerencentrum The Point in Bergschenhoek.  

Jongeren uit Lansingerland die interesse hebben in deelname aan deze Vriendenclub, kunnen zich 

aanmelden via vtvdelft@vtvzhn.nl  Kijk hier voor meer informatie. 

 

 

https://cjgrijnmond.nl/professionals/zwangere?%20?utm_source=cjglansingerland&utm_medium=email
https://cjgrijnmond.nl/professionals/baby?%20?utm_source=cjglansingerland&utm_medium=email
https://cjgrijnmond.nl/professionals/peuter?%20?utm_source=cjglansingerland&utm_medium=email
https://cjgrijnmond.nl/professionals/basisschoolkind%20?utm_source=cjglansingerland&utm_medium=email
https://cjgrijnmond.nl/professionals/jongere%20?utm_source=cjglansingerland&utm_medium=email
https://cjgrijnmond.nl/nieuws/spraak-en-taalontwikkeling-bij-jonge-kinderen%20?utm_source=cjglansingerland&utm_medium=email
https://cjgrijnmond.nl/opvoedencontent/tanden-poetsen-3%20?utm_source=cjglansingerland&utm_medium=email
https://cjgrijnmond.nl/opvoedinformatie/5-tips-voor-de-mondverzorging-van-je-peuter?utm_source=cjglansingerland&utm_medium=email
https://cjgrijnmond.nl/opvoedinformatie/hoe-praat-je-met-je-kind-over-finan%C3%ABle-problemen%20?utm_source=cjglansingerland&utm_medium=email
mailto:vtvdelft@vtvzhn.nl
https://www.wijzijnvtv.nl/vriendenclub-lansingerland/?tx_plaats=lansingerland
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Samen Doen spreekuur Kwadraad 

Woon je in Lansingerland en hou je iedere maand uiteindelijk weinig geld over om van rond te komen? Of 
heb je bijvoorbeeld vragen over: 

• Bijzondere bijstand 

• Individuele inkomenstoeslag 

• Kledingbank 

• Aanvragen Sport- Sportcultuurfonds 

• Leergeld 

• Andere aanvragen 

• Aanvragen Belasting 

• Toeslagen 

• Kwijtschelding 

• RBG en SVHW 

Of heb je hulp nodig bij taal, brieven lezen en schrijven en/of formulieren invullen? Kom naar het gratis 
spreekuur van het Spreekuur SamenDoen in Bergschenhoek of Bleiswijk. 

Iedere donderdag van 9.00-10.30 uur in Bergschenhoek. De Stander, Wilhelminastraat 1 in 
Bergschenhoek. Iedere maandag van 13.00 tot 14.30 uur in Bleiswijk, De Leeuwerik, Leeuwerikstraat 2 in 
Bleiswijk. 

Webinars voor ouders 
Op de website van CJG Rijnmond vind je een overzicht van gratis webinars en cursussen voor (aanstaande) 

ouders in Lansingerland. Er zijn cursussen over allerlei onderwerpen en fases, van zwangerschap totdat je 

kind 18 jaar is. Met een filter kun je kijken welke Webinar, themabijeenkomst of cursus interessant is.   

De Webinars voor ouders zijn gratis voor alle CJG-klanten (inwoners van de regio Rotterdam-Rijnmond, 

behalve Capelle a/d IJssel). Aanbod voor kinderen of aanbod voor ouders op locatie is vaak aan de 

gemeente gebonden, dus zet het filter altijd op de stad of dorp waar je woont.  

 

Aanmelden voor alle Webinars en cursussen in Lansingerland kan via deze website!  

Kijk hieronder voor greep uit het aanbod:  

Voor de leeftijdsgroep 0-4 jaar: 

13 december: Webinar Rust, reinheid en regelmaat 

08 februari:  Webinar: Starten met oefenhapjes 

11 januari:   Webinar: Dag luier 

10 januari  : Opvoed quiz voor ouders met peuters 

19 januari:   Webinar: Slaap Lekker 

Voor de leeftijdsgroep 4-18 jaar: 

19 december:  Webinar Mijn lijf, jouw lijf     

10 januari: KIES training 8-12 jaar  

16 januari:  Webinar Kriebel... hoofdluis? 

 7 januari: Webinar Eerste hulp bij ongelukjes 

https://www.kwadraad.nl/kalender/spreekuur-samendoen-lansingerland/
https://cjgrijnmond.nl/cursus?locatie=lansingerland&page=1%20?utm_source=cjglansingerland&utm_medium=email
https://cjgrijnmond.nl/cursus?locatie=lansingerland&page=1%20?utm_source=cjglansingerland&utm_medium=email
https://em.cjgrijnmond.nl/1/5/1865/2/fpGY9vQ2ewNMNTQlV2S3KCA-tQKo-9qnW1XEQEHZi6temdcrWVBg2US5is_L6vZc6o8YlEJ4jblo1oAkt_b4DNfVNp3slyTqlAK7cFelsADOS_bW1MVj79IOl7r63IA7mp1bPCJIIIDXxNSbfl6aKynA-gGANQ?utm_content=&utm_campaign=Stakeholdersnieuwsbrief&utm_source=cd&utm_medium=email
https://em.cjgrijnmond.nl/1/5/1865/2/_UAOXShIo1Exf8fFCqoA6YqAircC-RilWk5Pj0LuzdYV7WhoaftU51jmwLDpS_HpYDKWeU44ehEUYVIhXAnGyRcF2m6KNrCu6Vm58RoEyWYa7JFxu1kDEdt_reWvSLuHsZiY5v-mxGq5vn-sXhjQvWwiJv4z?utm_content=&utm_campaign=Stakeholdersnieuwsbrief&utm_source=cd&utm_medium=email
https://em.cjgrijnmond.nl/1/5/1865/2/lcLDcl_JKvIXmK6yXf5KFbqIgG3arYLDzLqcL71etKzsywhxDWmrWZam5yfFDn2D_rqjrprJTmlPYF8IYVNLtBqWveyfeMtRwup9tjWk1aEbhfZYG_VQ8M8RYGVoEzfT2f-QairAY1l_Uk-gAQd3tEWg1UM?utm_content=&utm_campaign=Stakeholdersnieuwsbrief&utm_source=cd&utm_medium=email
https://cjgrijnmond.nl/cursus/opvoedquiz-voor-ouders-met-peuters?startDate=1677004200&endDate=1677004200
https://cjgrijnmond.nl/cursus/webinar-slaap-lekker?startDate=1668452400&endDate=1668457800
https://cjgrijnmond.nl/cursus/mijn-lijf-jouw-lijf?startDate=1671454800&endDate=1671454800
https://cjgrijnmond.nl/cursus/lansingerland-kies-training-9-12-jaar?startDate=1673361000&endDate=1673365500
https://cjgrijnmond.nl/cursus/kriebel-hoofdluis?startDate=1673861400&endDate=1673865000?utm_source=netwerkregiseurs&utm_medium=email
https://cjgrijnmond.nl/cursus/eerste-hulp-bij-ongelukjes-online
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19 januari: Webinar: Praten met je kind  

7 februari: Webinar Puberbrein 

 

Op de agenda voor professionals 
Het Jaar van Meertaligheid 
De Bibliotheek Oostland organiseert het Jaar van Meertaligheid.In het schooljaar 2022-2023 krijgt 

meertaligheid extra veel aandacht bij ons. De aftrap was op 1 september met het Webinar van Probiblio 

over meertaligheid. Een erg inspirerende Webinar voor professionals die met anderstalige gezinnen 

werken.  In de komende maanden organiseren we vier bijeenkomsten in de vorm van ronde 

tafelgesprekken. Heb jij in jouw (vrijwilligers)werk te maken met anderstalige kinderen? Meld je aan voor 

een van onze (gratis) bijeenkomsten. Tijdens de inloop en in de pauze laat de Bibliotheek Oostland zien 

welke materialen met betrekking tot meertaligheid er aanwezig zijn in de bibliotheek. En wat wij nog meer 

kunnen betekenen voor je. 

De bijeenkomsten zijn ingedeeld op werkgebied maar als jouw werkgebied er niet tussen zit, kun je zelf 

kiezen waar je bij aansluit. Dus ben je logopedist, werk je bij het CJG of heb je op een andere manier met 

anderstalige gezinnen te maken? Kies een moment en schrijf je in! 

 

• Omgaan met zorgen over welbevinden jongeren 
Als je je als professional zorgen maakt over het mentaal welbevinden van een jongere is het 

belangrijk om niets van die jongeren en de mensen in de pedagogische basis over te nemen. 

Door met hen samen te werken kun je wel iets toevoegen ter versterking van de veerkracht van 

de jongere en het gezin. Kijk voor meer informatie hierover op de website van het NJi: Bijdragen 

aan het mentaal welbevinden van jongeren | Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl)  
 

Preventieve campagne: Weerbare jeugd tegen criminaliteit 

De gemeente Lansingerland is gestart met een preventieve campagne op scholen, om de jeugd bewust te 

maken van de verleidingen en gevaren vanuit de criminaliteit. Scholen spelen een belangrijke rol in de 

bewustwording bij kinderen over criminaliteit. Door het bespreekbaar te maken, informatie te geven en 

praktijkvoorbeelden te delen. Denk dan bijvoorbeeld aan onderwerpen als het afstaan van je pinpas, 

drugs vervoeren of mensen bedreigen en dingen afhandig maken. Maar denk ook aan cybercrime of 

oplichting, arbeidsuitbuiting of seksuele uitbuiting. Het is goed om kinderen te informeren over wat er 

speelt in de samenleving en hoe ze die verleidingen herkennen en ermee om kunnen gaan. Kijk hier voor 

een uitgebreid lesprogramma veiligheid 

•  

Schoolontbijt 
In Nederland gaat 1 op de 4 kinderen zonder ontbijt naar school. Het ministerie van sociale zaken heeft  

4,5 miljoen euro vrijgemaakt voor schoolontbijt . Dat geld wordt via het jeugdeducatiefonds besteed. Heb 

je vragen over deze schoolontbijten, neem dan contact op via info@jeugdeducatiefonds.nl  

 

• Tot slot  
Inspirerende lunch-links: 

✓ Wat kan je gaan doen in de kerstvakantie? uitjes en dagje weg | Kidsproof Rotterdam 

✓ Wil je jouw kennis testen over de meldcode? Doe de MeldcodeQuiz | Vereniging LVAK 

✓ Wat zijn de signalen van ondervoeding en wat kun je er aan doen, Kenniscentrum Ondervoeding 

✓ Je lijf is van jou, een uitzending van Klokhuis    

✓ Op de website van CJG Rijnmond staat een link met informatie voor professionals, ook kun je je 

aanmelden voor de nieuwsbrieven voor professionals.  

https://cjgrijnmond.nl/cursus/webinar-praten-met-je-kind?startDate=1674118800&endDate=1674122400?utm_source=netwerkregiseurs&utm_medium=email
https://cjgrijnmond.nl/cursus/puberbrein?startDate=1675794600&endDate=1675800000?utm_source=netwerkregiseurs&utm_medium=email
https://www.probiblio.nl/blog/webinar-meertaligheid-taal-is-kapitaal
https://www.bibliotheekoostland.nl/jeugd-en-jongeren/gezinsaanpak-geletterdheid/professionals/gezinsaanpak-geletterdheid0.html
https://www.nji.nl/welbevinden/bijdragen-aan-het-mentaal-welbevinden-van-jongeren
https://www.nji.nl/welbevinden/bijdragen-aan-het-mentaal-welbevinden-van-jongeren
https://www.lansingerland.nl/lesprogramma-veiligheid/
https://www.jeugdeducatiefonds.nl/actueel/goed-om-te-weten/de-boterhammenbar
https://www.jeugdeducatiefonds.nl/
mailto:info@jeugdeducatiefonds.nl
https://www.kidsproof.nl/rotterdam/uitagenda/kerstvakantie
https://meldcodequiz.nl/
https://www.kenniscentrumondervoeding.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=EKILWbYrNbY
https://cjgrijnmond.nl/professionals
https://em.cjgrijnmond.nl/3/4/1865/2/Ht7Af50zB-p0e3IrAgYOVp3aPGMpZ8tngIZwmYEB8F70iYD3SKjjaqyQFnl1plUQ
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We wensen iedereen hele fijne, gezellige en gezonde feestdagen toe! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt voor het lezen! Zelf iets te delen met het jeugdnetwerk?  

Neem contact met Margareth Jeschke, Netwerkregisseur Jeugd 

m.jeschke@cjgrijnmond.nl 

 

mailto:m.jeschke@cjgrijnmond.nl

