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Belangrijke data

4 t/m 11 november 2022 Week van de mediawijsheid

Dinsdag 8 november 2022 Nieuwsbrief 6

Maandag 14 november v.a. 19.00 uur Versieravond Sint

Dinsdag 22 november 2022 Nieuwsbrief 7

Vrijdag 2 december 2022 Surprise inleveren groepen 5 t/m 8

Maandag 5 december 2022 Sinterklaas op school

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De dagen worden korter, natter en kouder. Dat betekent ook dat de periode

van feesten en vieringen in NL aanbreken. Vrijdag 11 november zullen er in

Hillegom veel kinderen St. Maarten lopen. In de onderbouw worden

momenteel al mooie lampions gemaakt. Deze zullen voor vrijdag mee naar

huis gaan, zodat uw kind ook eventueel met een mooie lampion St. Maarten

kan lopen.

Aanstaande zaterdag zal Sint Nicolaas weer in Nederland aankomen. Dit is voor de kinderen altijd

een gezellige en spannende tijd. Maandag 14 november zullen we de school in Sintsfeer gaan

versieren en kunnen daarbij veel ouderhulp gebruiken. Helpt u mee? Vanaf 19.00 uur bent u van

harte welkom en staat er een kopje koffie/thee voor u klaar.



Op maandag 5 december vieren wij de gehele dag Sinterklaas op

school. Voor de groepen 5 t/m 8 betekent het dat de kinderen lootjes

trekken en voor diegene een mooie surprise maken. De lootjes worden

aanstaande vrijdag al getrokken in de groepen. Als u vragen hierover

heeft kunt u altijd met de leerkrachten contact opnemen. De surprises

moeten op vrijdag 2 december op school worden ingeleverd. Alle

informatie m.b.t. de surprises krijgt u via uw kind en/of de leerkracht van de groepen 5 t/m 8.

Vanaf 22 november zal er een nieuwe gymdocent zijn voor de groepen 3 t/m 8, meester Dex. De

gymlessen zullen vanaf  november wekelijks op dinsdag en vrijdag plaatsvinden.

Stichting Secret Sint Bollenstreek

Sinds 2020 biedt Stichting Secret Sint Bollenstreek hulp aan gezinnen die

niet de financiële mogelijkheden hebben om sinterklaascadeautjes te kopen.

Elk kind verdient een sinterklaasfeest

Herkent u uzelf of een ander gezin in deze situatie en woont het gezin in

Hillegom, Lisse, Lisserbroek, Noordwijkerhout, Sassenheim of Voorhout? Via

onze website www.secretsintbollenstreek.nl kunt u uw eigen of een ander

gezin aanmelden voor deze actie.

1. Bezoek onze website www.secretsintbollenstreek.nl en ga op de website naar ‘Aanmelden

gezin’

2. Geef aan of de aanmelding voor uw eigen gezin of juist een ander gezin is en vul de rest van

het formulier in

3. Wij nemen via de e-mail contact op en vragen zo nodig extra informatie

4. Op een afgesproken datum en tijd komen onze Pieten langs om de cadeautjes langs te

brengen

Spaarne kids

Hierbij de culturele gezins-UIT-agenda met een overzicht van activiteiten voor de maanden

november & december.

Met o.a. ideeën voor verjaardagsfeestjes, activiteiten in de Bibliotheek, nieuwe

tentoonstellingen bij musea, voorstellingen bij Theater Haarlem en natuurlijk de nodige

Sinterklaasideeën & Kerstvakantietips.

Hierbij de link: Spaarne Kids november - december 2022

https://nardinckmedia.us19.list-manage.com/track/click?u=7f6564c06b03a90accb24bcb2&id=af342df06c&e=c5e1a41298


Kind en Media

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in december een webinar ‘Kind en media’
voor ouders van kinderen van 4 tot en met 8 jaar en 9 tot en met 12 jaar.

Wat doet je kind op de computer? Is je kind online wel
veilig? Hoe lang mogen kinderen eigenlijk spelen op hun
telefoon of tablet? Wat past bij de leeftijd?

Veel ouders zijn bezorgd over het gebruik van
beeldschermen en online media door hun kinderen.
Tijdens deze avond bespreken we de voor- en nadelen van
het gebruik van beeldschermen en online media door
kinderen. Je krijgt tips hoe je je kind mediawijs opvoedt.

De webinar ‘Kind en media’ is er speciaal voor ouders van kinderen van 4 tot en met 8 jaar op
donderdag 08 december 2022 van 20.00 tot 21.30 uur. Voor ouders van kinderen van 9 tot en
met 12 jaar vindt de webinar plaats op woensdag 14 december 2022 van 20.00 – 21.30 uur.
Deelname bedraagt €5,- per persoon.

Voor aanmelden of meer informatie ga naar www.cjgcursus.nl of klik op deze link.

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website: www.cjgcursus.nl
E-mail: info@cjgcursus.nl
Telefoon: 088 254 23 84

@ cjgcursus

_________________________________________________________________________________

Autisme en seksuele ontwikkeling

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert binnenkort een webinar over autisme en
seksuele ontwikkeling voor ouders van kinderen met (een vermoeden van) autisme.

Als het gaat over de seksuele ontwikkeling bij kinderen met autisme, dan verlopen een aantal dingen
hetzelfde als bij kinderen zonder autisme. Er zijn echter ook een aantal dingen die extra aandacht
vragen.

Tijdens het gratis webinar Autisme en seksuele ontwikkeling gaan we in op die dingen die net even
anders gaan bij kinderen met autisme.

https://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3170&ForcePreview=cursus
http://www.cjgcursus.nl
mailto:info@cjgcursus.nl


Hoe bespreek je de seksuele ontwikkeling met je kind(eren)? Welke middelen kun je hierbij
gebruiken? Zijn kinderen met autisme er later aan toe in vergelijking met andere kinderen? Hoe kun je
je kind het beste begeleiden? En hoe reageren ze op de verhalen van anderen? Op deze en nog vele
andere vragen gaan we in tijdens het webinar Autisme en seksuele ontwikkeling.

Het webinar Autisme en seksuele ontwikkeling vindt plaats op dinsdag 08 november 2022 van
19.30 - 21.30 uur. Deelname is gratis. Graag aanmelden via www.cjgcursus.nl of via deze link.

_________________________________________________________________________________
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website: www.cjgcursus.nl
E-mail: info@cjgcursus.nl
Telefoon: 088 254 23 84

@ cjgcursus

Mam of pap, mag ik even op je telefoon?

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met Tischa Neve de
gratis webinar ‘Help (en hoera) een scherm’ voor ouders met kinderen tussen de 1 en 9 jaar.

Onze kinderen groeien op met tablets en smartphones. Ze
zijn er heel jong al superhandig mee. Sommigen kunnen al
swipen en klikken als ze 1 jaar zijn. Daar hebben ze later in
hun leven ook zeker profijt van. En wat is het lekker om ze
af en toe achter een filmpje te zetten zodat je zelf je handen
vrij hebt.

Maar…laten we ze niet te veel kijken? En waar doe je goed
aan? En hoe voorkom je gedoe en gezeur en zorg je voor
duidelijke afspraken rondom schermgebruik?

In de webinar ‘Help (en hoera) een scherm’ helpt psycholoog en opvoedkundige Tischa Neve,
bekend van tv en andere media, ouders op weg met antwoorden en ideeën. Een webinar vol
eyeopeners, voorbeelden en praktische tips die je direct in de praktijk kunt toepassen!

Dit gratis webinar vindt plaats op donderdag 17 november 2022 van 20.00 tot 21.00 uur.

Voor aanmelden of meer informatie ga naar www.cjgcursus.nl of klik op deze link.

http://www.cjgcursus.nl
https://www.cjgbodegraven-reeuwijk.nl/cursussen/cjg-webinar-autisme-en-seksuele-ontwikkeling/-1/3589/64900
http://www.cjgcursus.nl
mailto:info@cjgcursus.nl
https://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3539&ForcePreview=cursus


Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website: www.cjgcursus.nl
E-mail: info@cjgcursus.nl
Telefoon: 088 254 23 84

@ cjgcursus

Gezond en gezellig aan tafel

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Hillegom organiseert een online workshop Gezond en
gezellig aan tafel voor ouders van kinderen tussen de 2 en 10 jaar.

'Ik lust dit niet!' 'Dit ga ik echt niet eten.' Heb jij ook
altijd strijd met je kind(eren) vanwege het eten? Er is
hoop: ieder kind kan eten, als je maar de juiste
tactieken gebruikt.

In de workshop Gezond en gezellig aan tafel krijg je
als ouder informatie over gezond eten, bewegen en
over de opvoeding van kinderen. We leggen uit hoe
het komt dat een kind (een periode) lastiger eet en
vooral ook wat je zou kunnen doen zodat je weer
gezond en gezellig met je kind(eren) aan tafel kunt
eten.

Waar en wanneer
Locatie: Online via Zoom
Datum:     Donderdag 17 november 2022
Tijd:    19.30 – 21.30 uur
Kosten: € 5,- per deelname

Geïnteresseerd? Meld je aan via www.cjgcursus.nl of deze link.

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website: www.cjgcursus.nl
E-mail: info@cjgcursus.nl

@ cjgcursus

http://www.cjgcursus.nl
mailto:info@cjgcursus.nl
http://www.cjgcursus.nl
https://www.cjghillegom.nl/cursussen/cjg-workshop-gezond-en-gezellig-aan-tafel---online/-1/3474/570624
http://www.cjgcursus.nl
mailto:info@cjgcursus.nl


ATLETIEKVERENIGING DE SPARTAAN

Crossen door de bossen op zondag 13 november
Zondag 13 november 2022 organiseert atletiekvereniging 'De Spartaan' in het Keukenhofbos te Lisse de jaarlijkse
hardloopwedstrijd 'Crossen door de bossen' voor scholieren.
Deze wedstrijd is speciaal voor leerlingen, docenten en ouders van het basis- en middelbaar onderwijs in de Duin
en Bollenstreek. Voor het basisonderwijs gaat het om kinderen vanaf groep 3. Wij kijken uit naar deze sportieve
happening en verwachten weer veel deelnemers aan de start.

In het Keukenhofbos is een uitdagend rondje van 1000 meter uitgezet, dat afhankelijk van leeftijd, één of
meerdere keren wordt gelopen. Leerlingen lopen op individuele basis per klas. Jongens en meisjes vormen iedere
een eigen categorie. Zie het voorlopig programma hieronder. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal op een
later tijdstip een definitieve indeling van groepen en starttijden bekend worden gemaakt op de website. Let daar
goed op!

De ouders/docenten lopen samen met VO 1,2 en 3.
Voor iedereen aan de finish is een speciale herinnering. Na elke loop is er een korte prijsuitreiking voor de beste 3
jongens/meisjes. Dit geldt ook voor de beste 3 meisjes/vrouwen en jongens/mannen in de VO/
ouder/docentenloop.

Voorlopig programma:
Vanaf 11.00 uur

VO 1,2 en 3 en ouders/docenten: 3000 meter
Groep 3: 1000 meter
Groep 4: 1000 meter
Groep 5: 1000 meter
Groep 6: 1000 meter
Groep 7: 2000 meter
Groep 8: 2000 meter

Wij vragen uw medewerking om binnen uw school deze loop onder de aandacht te brengen en de scholieren
enthousiast te maken.
Voor voorinschrijving en informatie zie onze site: www.crossendoordebossen.nl Bij inschrijving graag de
naam, leerling/ouder/docent, de klas en het geslacht vermelden. De voorinschrijving sluit op vrijdag 11 november.
Startnummers kunnen op de wedstrijddag worden opgehaald in de kantine van de Spartaan (Spekkelaan 8, Lisse).
Zorg dat u uiterlijk een half uur voor de start van de loop aanwezig bent. Het is vanaf de kantine nog een stukje
lopen naar de start in het bos.
De inschrijfkosten bedragen € 4,00 bij voorinschrijving en € 5,00 bij na inschrijving (contactloos betalen bij het
ophalen van de nummers).
Wij hopen u en jullie allemaal te zien op 13 november in het Keukenhofbos.
Tot 13 november. Wij hebben er zin in!

Met sportieve groet,

namens de organisatie
Raymond Steenvoorden, Mieke Aanen en Marco de Wit

AV de Spartaan, Lisse




