Jeugdnetwerk Nieuwsbrief | Lansingerland | juni 2021

Netwerk Nieuwsbrief
Het is bijna zover, de zomervakantie nadert. We hebben een veelbewogen tijd achter de rug, maar nu
de vaccinatiestroom op gang is gekomen, lijkt er niet veel in de weg te staan om te gaan genieten van
een mooie zomer! Ook voor de jeugd in Lansingerland zijn er volop activiteiten of mogelijkheden om
een leuke vakantietijd tegemoet te gaan. In deze nieuwsbrief vind je daar informatie over!
Maar voordat de zomervakantie start eerst speciale aandacht voor de Lansingerlandse Opvoedweek.
Veel leesplezier!

De Lansingerlandse Opvoedweek: Gratis online bijeenkomsten voor ouders
We willen het allemaal zo graag goed doen, maar opvoeden kan soms best lastig zijn. Gelukkig
horen we van andere ouders vaak hetzelfde. We staan er dus niet alleen voor en we kunnen
zeker wat van elkaar leren. Want praten over opvoeding geeft dan net andere inzichten en
bruikbare ideeën. Samen met onze Lansingerlandse samenwerkingspartners organiseert de
gemeente Lansingerland gratis online bijeenkomsten over opvoeden en opgroeien. Het is een
gevarieerd aanbod van webinars, lezingen en workshops waarin diverse opvoedthema’s centraal
staan.

De Lansingerlands opvoedweek vindt plaats van 22 tot 30 juni 2021
Informatie en aanmelden via:
https://www.lansingerland.nl/actueel/de-lansingerlandse-opvoedweek-gratis-onlinebijeenkomsten-voor-ouders

Nieuws van het CJG
Opvoedinformatie
Van zwangerschap tot puberteit, van opvoedvraagstukken tot mediawijsheid en van
zomervakantie tot sinterklaastijd: wij hebben er informatie over. Veel onderwerpen hebben een
eigen pagina waarop je onder meer antwoord vindt op de vragen die wij erover krijgen. We
voegen steeds nieuwe informatie en thema’s toe. En ken je onze speeltuin al? Daar vind je leuke
uitjes, kinderrecepten en knutseltips. Neem een kijkje op onze website:
https://centrumvoorjeugdengezin.nl/themas

Cursus Plezier Op School: De Overgang van Groep 8 naar de Brugklas
Vanuit groep 8 de overgang maken naar het voortgezet onderwijs is een spannende gebeurtenis.
Voor sommige kinderen gaat dit met veel angst en onzekerheid gepaard. Bijvoorbeeld omdat ze
gepest worden, of andere problemen hebben in de omgang met leeftijdgenoten. Dan is het
misschien extra moeilijk om de veiligheid van de basisschool te missen. De training Plezier op
School helpt deze kinderen om problemen te voorkomen en een goede start te maken in het
voortgezet onderwijs.
Voor aanmelden en informatie:
https://centrumvoorjeugdengezin.nl/cursus/lansingerland-plezier-op-school
Kijk voor het overige Cursusaanbod op onze Website:
https://centrumvoorjeugdengezin.nl/lansingerland

Het Vakantie-Doe-Boek
Wat ga jij doen deze zomervakantie? Ga je op reis met het vliegtuig, de auto of op de fiets? Of
blijf je misschien wel gewoon thuis? Waar je ook bent of naartoe gaat; met dit vakantiedoeboek
hoef jij je niet te vervelen!

Nieuws uit het netwerk
Vakantiemaatjes Jong Perspectief
Wegens het succes van vorig jaar bieden we dit jaar opnieuw het project vakantiemaatje aan.
Hiermee geven we kinderen in kwetsbare gezinnen de kans om een mooie zomervakantie te
beleven. Een vrijwilliger onderneemt minimaal drie weken leuke activiteiten met het kind of de
jongere. De vrijwilliger spreekt twee keer per
week af, ca. 3 uur.
Een vakantiemaatje zorgt voor individuele
aandacht voor het kind en ontlast
tegelijkertijd de ouders in een kwetsbare
periode.
Vakantiemaatje richt zich met name op
kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar.
Aanmelden kan tot 21 juni 2021!
Voor aanmeldcriteria en aanmeldformulier kijk op : https://www.jongperspectief.nl/vakantiemaatje
Zowel ouders als verwijzers kunnen een kind of jongere aanmelden.
Informatie
Twijfel je of vakantiemaatje passend is of wil je meer informatie? Neem gerust contact met op
door te mailen of te bellen: info@jongperspectief.nl / 079-7502233 (graag de voicemail inspreken)

Expeditie Lansingerland brengt jeugd in beweging deze zomer
Deze zomer slaan sport- en cultuurverenigingen en organisaties uit de gemeente Lansingerland
de handen weer ineen, speciaal voor de jeugd en jongeren uit Lansingerland. Van een workshop
wielrennen tot creatief schilderen: Expeditie Lansingerland pakt groter uit dan ooit tevoren. Alle
ingrediënten voor een spetterende sport- en cultuurzomer zijn aanwezig.
Het uitgebreide programma vind je vanaf begin juli hier. Er kan dan direct ingeschreven worden.
Kosten voor deelname aan Expeditie Lansingerland zijn twee euro per activiteit

Groepsactiviteiten en thuismaatjes voor mensen met een beperking
In de gemeente Lansingerland is Stichting VTV (Vrijetijdsbesteding, Thuismaatjes & Vorming) al
jaren actief. Dit is bij veel mensen bekend, maar nog niet bij iedereen. Daarom willen wij u graag
(opnieuw) op de hoogte stellen van ons aanbod voor mensen met een beperking.
Stichting VTV biedt mensen met o.a. een verstandelijke en lichamelijke beperking diverse vormen
van vrijetijdsactiviteiten. In Lansingerland bieden wij groepsactiviteiten en thuismaatjes. VTV wil
dat mensen met een beperking kunnen meedoen in onze samenleving net als ieder ander. Meer
hierover leest u op www.wijzijnvtv.nl.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? VTV-team Lansingerland gaat graag met u in gesprek.
• Daniëlle Griffioen * consulent groepsactiviteiten Lansingerland * vtvdelft@vtvzhn.nl
• Petra van der Meer/Kristel van den Berg * consulenten Thuismaatjes Lansingerland *
thuismaatjesdelft@vtvzhn.nl

Meidenwerk Jeugd en jongerenwerk 12 -18 jaar
Voor de corona-uitbraak hebben wij het meidenwerk uitgevoerd waarbij er activiteiten werden
georganiseerd voor kwetsbare meiden. Deze meiden kampen vaak met onzekerheid, hebben
weinig tot geen sociale contacten en zijn flink aan het puberen. Door corona waren wij
genoodzaakt om deze activiteiten te pauzeren. Ondanks de individuele gesprekken die
tussentijds zijn gevoerd met deze meiden blijkt er een grote behoefte te zijn om weer bij elkaar te
komen. Gelukkig zijn de corona maatregelen versoepeld en mogen wij in jongerencentrum The
Point onze deuren openen voor meiden tussen de 12 en 18 jaar. Wij kijken ieder woensdag uit
naar deze avonden waarin meiden van 18:30 tot 20:00 uur gezellig bij elkaar kunnen komen.

Kennen jullie meiden die deel willen nemen aan een meidenavond, meld ze aan via:
chantallaaf@stjjmh.nl of 0654223877.
Er mag ook contact opgenomen worden bij twijfels of een meisje geschikt is voor de activiteit.
Samen met de jongerenwerker wordt hiernaar gekeken en eventueel het aanbod passend
gemaakt tot zover dit binnen de doelgroep valt waar de jongerenwerkers mee werken.

Op de agenda voor professionals
Campagne: Dit is een kind en geen tolk
De https://www.johannes-wier.nl/dit-is-een-kind-en-geen-tolk/ heeft de campagne opgestart “Dit
is een kind en geen tolk” In het belang van preventie is het belangrijk om aan ouders mee te
geven dat het tolken door kinderen schadelijk kan zijn voor hun ontwikkeling. Jeugdigen willen
helpen en zijn er soms trots op dat zij voor hun ouders kunnen tolken. Bij het tolken voor de
ouders bij een afspraak bij de dokter, school of andere hulpverlener of instantie kan de jeugdige
opgezadeld worden met informatie die het niet kan verwerken en dit weegt dan zwaar en kan
leiden tot psychische problemen. Daarnaast kunnen jeugdigen verzuimen van school om voor
ouders te moeten tolken of niet toe komen aan hun huiswerk. In al deze gevallen is het niet
wenselijk dat jeugdigen tolken.
https://www.youtube.com/watch?v=mDsbH8lHw4A
https://www.zoschakeltueentolkin.nl/

Bedankt voor het lezen! Ik wens jullie een mooie zomer toe!
Volgende keer ook iets om te delen? Neem contact op met:
Margareth Jeschke
Procescoördinator toegang eerste lijn jeugd CJG
Netwerkregisseur
m.jeschke@cjgrijnmond.nl
06-52749973

