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App downloaden 

Stap 1: Download de App met de naam Paradijsvogel kosteloos uit de App-store (Apple) of de 

Play-store (Android). 

De App is zowel geschikt voor gebruik op de telefoon als op een tablet. 

 Link naar App-store:  

 https://itunes.apple.com/us/app/paradijsvogel/id1190853162?l=nl&ls=1&mt=8 

 Link naar Playstore:  

 https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.procsimus.paradijsvogel 

Stap 2: Installeer en open de App 

De App controleert nu eerst of uw apparaat geautoriseerd is om (uw) data te bekijken. 

Mocht dat het geval zijn, hoeft u niets te doen.  

Alle relevante gegevens worden dan automatisch getoond.  

Wanneer uw apparaat nog niet aan uw account gekoppeld is, dient u eenmalig een 

korte aanmeldprocedure uit te voeren, zoals u hieronder kunt lezen: 

Apple gebruikers 

 Login op de website (zie onder) 

 Kies in het linker navigatiemenu de functie ‘koppelen apparaat’ 

 Ga in de App naar ‘Deze app’ en daarbinnen naar de tab Versie.  

Hier wordt uw unieke code vermeld.  

Voeg deze code toe op de website door in het kader ‘Gekoppelde apparaten’ op de 

plus-knop te drukken en de code in te voeren en op te slaan 

Android gebruikers 

 Login op de website (zie onder) 

 Kies in het linker navigatiemenu de functie ‘koppelen apparaat’ 

 Scan met de App de QR-code die op het scherm wordt getoond 

Stap 3:  Uw apparaat koppelt zich nu aan uw account en zal zich daarna automatisch aanmelden 

bij elk volgend gebruik. 

Website Basisplek 

Zoals eerder vermeld is de App gekoppeld aan de website BasisPlek.  

Kiest u ervoor om de App niet op uw telefoon of tablet te downloaden, dan kunt u ook gebruik 

maken van de website. Deze website is te bereiken via onderstaande link: 

https://basisplek-portaal.azurewebsites.net/?org=paradijsvogel 

U kunt inloggen via uw mailadres dat op school bekend is. 

Weet u uw wachtwoord van een eventueel vorige testperiode nog, dan kunt u dat wachtwoord nu 

ook weer gebruiken bij het inloggen.  

Is dit niet het geval, dan drukt u op de knop ‘wachtwoord vergeten’ en volgt u de instructies om 

zelf een nieuw wachtwoord in te stellen.  

Uitleg voor het in gebruik nemen van de school-App 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.procsimus.paradijsvogel


 

 

Stichting Babyspullen zamelt landelijk gebruikte en nieuwe babyspullen in en maakt daar 

babystartpakketten van.  
Deze pakketten verstrekt de Stichting via diverse instanties gratis aan (aanstaande) ouders in 

Nederland die het financieel moeilijk hebben.  
Hierbij kunt u denken aan kleding, lakens, speelgoed, knuffels, slaapzakken, nieuwe flessen, 

schoenen, hydrofiele luiers, etc.  
Stichting Babyspullen; omdat elk kind recht heeft op een goede start! 
Heeft u gebruikte babyspullen welke u niet meer wilt bewaren? Doneer deze dan aan Stichting 

Babyspullen!  
In de periode van 1 t/m 12 oktober 2018 zal een container aan beide locaties worden geplaatst 

waar u deze spullen in kunt deponeren. Donaties graag in een gesloten zak aanleveren. 
Meer informatie over de stichting kunt u lezen op de site www.stichtingbabyspullen.nl!  
Alvast dank namens Stichting Babyspullen. 

 

OKTOBER 2018 

Te doen in bibliotheek & cultuuranker Leidschenveen 

Vriendschap is.....samen Kinderboekenweek vieren!    

De kinderboekenweekkidz nodigen je uit voor een feestelijke 

vriendenmiddag. Voor kinderen van 6 - 9 jaar. 

wo 3 oktober 2018 14:30 tot 16:00, Leidschenveen 

Vriendschap is.....samen een boekenvriendenboom maken       

Knutsel jouw boekenvriend en help mee de boekenvriendenboom te versieren. Voor kinderen van 

4 - 12 jaar. 

do 4 oktober 2018 15:00 tot za 13 oktober 2018 17:00, Leidschenveen 

Abstract 3D kunstwerk van papier 

Workshop Paper Art onder leiding van papierkunstenaar Conny Lahnstein. 

za 6 oktober 2018 10:00 tot 12:00, Leidschenveen 

Vriendschap is.....samen flessenpost maken  

Kinderboekenschrijfster Elle le Poutre leest voor uit haar avontuurlijke boek Eiland in de drup en 

daarna maak je zelf flessenpost. Voor kinderen van 6 - 11 jaar. 

wo 10 oktober 2018 14:00 tot 15:15, Leidschenveen 

Naar het Gemeentemuseum 

Het Gemeentemuseum nodigt u uit voor een cultureel avondje uit. 

wo 17 oktober 2018 18:00 tot 20:30, Leidschenveen, Ypenburg 

Platina Yoga: veilig bewegen voor 50+ 

Maak kennis met Platina Yoga en verbeter uw balans, spierkracht, coördinatie en mobiliteit. 

Workshop voor 50+. 

do 18 oktober 2018 10:30 tot 12:00, Leidschenveen 

200 jaar Scheveningen! 

Beeldpresentatie over het Scheveningen van vroeger en hoe de badplaats zich heeft ontwikkeld. 

do 25 oktober 2018 10:30 tot 12:00, Leidschenveen 

De Koningin van de Zuideroceaan 

Kom kijken en luisteren naar wereldverteller Barry Emond. Voor kinderen van 7 - 12 jaar. 

do 25 oktober 2018 14:00 tot 14:40, Leidschenveen 

Verleiding tot kijken 

Expositie Paper Art van papierkunstenaar Conny Lahnstein. 

ma 17 september 2018 13:00 tot wo 31 oktober 2018 18:00, Leidschenveen 

Voorlezen en kleuren ( 3 – 7 jaar) 

wo 3, 10, 17, 24 en 31 oktober 2018, 14:00 tot 14:30, Leidschenveen 

Taal in de bibliotheek 

Mensen ontmoeten, met elkaar praten en zo beter de Nederlandse taal leren. 

wo 4, 11, 18 en 25 oktober 2018, 9:30 tot 11:00, Leidschenveen 

Te doen in bibliotheek & cultuuranker Ypenburg 

Vaders, zijn jullie daar nog? 

Een lezing over de rol van vader en moeder in het gezin. Spreker is psycholoog en hoogleraar 

pedagogiek prof. dr. Louis Tavecchio. 

ma 1 oktober 2018 19:30 tot 21:30, Ypenburg 

Informatie Stichting Babyspullen 

Informatie Bibliotheek Den Haag 
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Vriendschapsfeest Kom erbij! 

Vriendenmiddag voor kinderen van 3-10 jaar. 

wo 3 oktober 2018 14:00 tot 15:30, Ypenburg 

'Gevaarlijke vriendschap' 

Kinderboekenschrijfster Marte Jongbloed komt op bezoek! Help jij je vriend of vriendin ook als het 

gevaarlijk word? Een vrolijke spannende workshop. Leeftijd: 8 tot 12 jaar. 

wo 10 oktober 2018 15:00 tot 16:15, Ypenburg 

Naar het Gemeentemuseum 

Het Gemeentemuseum nodigt u uit voor een cultureel avondje uit. 

wo 17 oktober 2018 18:00 tot 20:30, Leidschenveen, Ypenburg 

Er was weer... Sneeuwwitje 

Een theatervoorstelling van theatergroep THINK! Hoe loopt het af met Sneeuwwitje? Een 

voorstelling die begint waar het sprookje eindigt. Leeftijd: 4 tot 12 jaar. 

ma 22 oktober 2018 14:00 tot 14:35, Ypenburg 

Magische flessenpost 

Flessenpost maken onder leiding van schrijver schrijver Elle Lepoutre. Workshop voor kinderen 

van 6-11 jaar. 

wo 24 oktober 2018 14:30 tot 15:30, Ypenburg 

Gebouwen in zwart-wit 

Marcel Batist exposeert thematisch fotowerk uit recente stedentrips. Het weerspiegelt zijn 

eigentijdse visie op dit fascinerende onderwerp. 

za 1 september 2018 11:00 tot vr 2 november 2018 19:00, Ypenburg 

Voorlezen en kleuren/knutselen (vanaf 3 jaar) 

elke woensdag (behalve in de schoolvakanties), 14:00 tot 14:45, Ypenburg 

Taal in de bibliotheek 

Mensen ontmoeten, met elkaar praten en zo beter de Nederlandse taal leren.  

vr. 5, 12, 19 en 26 oktober 2018, 10:00 tot 11:30, Ypenburg 

Meer informatie en reserveren 

Meer informatie over onze activiteiten? Neem een kijkje in de agenda op de website 

U kunt reserveren via: 

Bibliotheek & cultuuranker Leidschenveen 

Emmy Belinfantedreef 7 

2492 JT Den Haag 

Tel.: 070 – 353 76 60 

Mail: leidschenveen@bibliotheekdenhaag.nl 

Bibliotheek & cultuuranker Ypenburg 

Schrabber 8 

2496 SR Den Haag 

Tel.: 070 – 353 86 11 

Mail: ypenburg@bibliotheekdenhaag.nl 

 

De makers van de VakantiePas hopen dat u en uw kinderen een geweldige zomervakantie hebben 

gehad. Hebben jullie goed gebruik gemaakt van de VakantiePas? Vul dan een kort 

vragenformulier in op de website VakantiePas.nl. Want met jullie mening en ideeën kunnen ze 

volgend jaar een nog betere VakantiePas maken! Bovendien verloten ze onder de inzenders 3 

keer een weekend in de natuur voor 5 personen en 3 keer 4 vrijkaartjes voor Duinrell. Meteen 

even doen: VipVel invullen. 

Bij de VakantiePas zijn ze nu bezig om een leuk activiteitenaanbod samen te stellen voor de 

herfstvakantie. Op die activiteiten krijgen kinderen korting als ze lid zijn van de VakantiepasClub. 

Alle basisschoolkinderen kunnen gratis lid worden op www.vakantiepas.nl. Twee weken vóór 

elke schoolvakantie krijgt u een e-mail met kortingsbonnen en een link naar de website met alle 

activiteiten.  

 

Nieuw in de herfstvakantie: Zwem4daagse in de Haagse zwembaden 

De Haagse zwembaden organiseren deze herfstvakantie (22 t/m 26 oktober 2018) een nieuwe 

sportieve activiteit: de Zwem4daagse. Tijdens dit event zwemmen deelnemers 4 dagen een 

afstand van 250, 500 of 1000 meter per dag. Als beloning voor hun prestatie krijgt iedereen op 

VakantiepasClub 

Zwem4Daagse in de Haagse zwembaden 
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de laatste dag een echte Zwem4daagse-medialle. De Zwem4daagse is een mooie mogelijkheid 

om uw kinderen zwemvaardig te houden. Voor deelname is een zwemdiploma A verplicht. Doet u 

mee, samen met uw kinderen? U geeft zich eenvoudig op via Zwem4daagse.nl.  

Meedoen kan dagelijks in de volgende zwembaden: 

 De Blinkerd: 13.00 - 15.00 uur 

 De Waterthor: 08.30 - 10.30 uur 

 Het Hofbad: 13.15 - 15.15 uur 

 Het Zuiderpark: 14.00 - 16.00 uur 

 De Houtzagerij: 13.00 - 15.00 uur 

Of u kunt kiezen voor de estafettevariant. Daarbij zwemt u elke avond in een ander zwembad. 

Details vindt u op de registratiepagina. 

Let op: I.v.m. de veiligheid en voor het zwemplezier van alle deelnemers is er een maximum 

aantal mensen dat kan meedoen per zwembad. Wilt u zeker zijn van deelname, wacht dan niet te 

lang met uw registratie. Graag tot ziens tijdens de Zwem4daagse!  

 

De kinderen zijn weer op school begonnen en de naschoolse activiteiten zijn of worden weer 

opgestart, zo ook de kinderyogalessen. 

Over Yoga en Mindfulness wordt veel geschreven en het wordt steeds meer beoefend door 

volwassenen. Ze voelen dat het helpt! 

 

Maar wat is kinderyoga? 

Via school, televisie, games en sociale media hebben kinderen allerlei 

prikkels om zich heen. Een uurtje kinderyoga per week kan kinderen 

helpen/leren om prikkels beter te verwerken en tot rust te komen. 

Yoga voor kinderen is anders van opzet dan yoga voor volwassenen. De 

kinder-yoga-lessen hebben steeds een ander thema, zijn speelser en 

afgestemd op de belevingswereld van kinderen. Kinderen leren tijdens de les 

op een fijne en ontspannen manier zich bewust te worden van hun eigen 

lichaam, hun emoties en hun omgeving. Ook is er veel aandacht voor elkaar. 

Bij kinderyoga gaat het niet om de prestatie en het resultaat. In de les 

kunnen de kinderen helemaal zichzelf zijn en zijn we blij met ieders inbreng. 

In de lessen wordt er naast de yogahoudingen aandacht besteed aan spel, muziek, fantasie, 

dans, kindermassage, concentratie-, adem-, zintuig- en ontspanningsspelletjes en creatieve 

opdrachten. 

Bij kinderyoga staat plezier voorop!  

Starten met de les kan op ieder moment.  

De lessen worden gegeven door Wilma Abbink, kinderyogadocent, maar ook leerkracht op een 

basisschool, op donderdagmiddag in de speelzaal van de Johannesschool in de wijk Koningshof in 

Pijnacker.  

 

KOM VOOR EEN GRATIS PROEFLES.  

Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.tarayoga.nl of een berichtje sturen naar 

wilma@tarayoga.nl  

Met hartelijke groeten van Wilma Abbink. 

 

Pijnacker-Nootdorp beleeft eind van deze maand een flitsend twee dagen durend dansfestival met  

voorstellingen, workshops en veel (kijk-)genot want: De Dansacker bestaat 35 jaar! De viering 

daarvan is op 29 en 30 september op de vertrouwde locatie aan de Industrieweg. Met het 

meerdaags festival wil De Dansacker iedereen letterlijk en figuurlijk aan zijn of haar trekken laten 

komen. Leerlingen, oud-leerlingen, hun ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s beleven en 

herbeleven, komen voor de reünie,  de drankjes en hapjes maar bovenal voor de dans; de spil 

waar het bij De Dansacker al 35 jaar om draait. 

Het beroemde ballet Assepoes staat op 29 september geprogrammeerd. Voor het festival is dit 

klassieke, dynamische ballet omgetoverd in een sprookje waarin jong en oud weer helemaal 

opgaan. 

In de sneak preview op 30 september wordt een tipje van de sluier opgelicht van de 

kerstvoorstelling ‘Voorbij de Tijd’ waaraan op dit moment keihard wordt gewerkt. 

Tweedaags dansfestival van De Dansacker 

Tarayoga van Wilma Abbink 

https://www.zwem4daagse.nl/zwem4daagse/deelnemen/zoeken/
https://www.zwem4daagse.nl/zwem4daagse/deelnemen/zoeken/
https://www.zwem4daagse.nl/zwem4daagse/deelnemen/zoeken/
http://www.tarayoga.n/
mailto:wilma@tarayoga.nl


Tijdens een festival moeten de eigen voetjes natuurlijk óók van de vloer. Bewegingsarmoede 

bestaat niet meer nadat je hebt deelgenomen aan de workshops showdans, breakdance, hiphop, 

moderne dans, musical-jazz en/of een gave, ritmische stokkendans op 30 september.  

Breng gerust je vrienden en vriendinnen mee. De rest van de familie kan vanaf de tribune jullie 

geweldige moves bewonderen. 

Twee dagen dus voor dansende en niet dansende kinderen -want voor de niet dansende jeugd is 

er allerlei ander vermaak-, hun ouders, oom, tantes, grootouders. Voor de volwassen is er koffie 

en thee met zelf gebakken koek, een borreluur en een exclusief viergangen (!) diner. 

De Dansacker wil dit festival voor iedereen toegankelijk maken; koffie, thee, koek, borreluur en 

het viergangendiner maken het festival compleet en betaalbaar. Voor de voorstelling en de 

workshops geldt een kleine toegangsprijs. 

Kijk op de website voor het complete programma en de arrangementen. De Dansacker bestaat 35 

jaar en dat is nu! Dus mis het niet. www.vriendenvandedansacker.nl 

 

Cursussen en Themabijeenkomsten 

CJG Leidschenveen-Ypenburg 

Overzicht Najaar 2018 

 

 

 

(Aanstaande) ouders 

Cursus Datum  Tijd Locatie Kosten 

Zwangerscha

psyoga 

Maandagochtenden 

vanaf 27 aug. 

Woensdagavonden  

vanaf 29 aug. 

Woensdagavonden 

vanaf 12-9 en 28-11 

10.15– 11.15 

 

18.30– 19.30 

 

19.45 - 21.00 

 

Maliva Yoga 

Harriet Freezerhof 

183 

€135,- voor 10 

bijeenkomsten 

Extra 

activiteiten in 

de Week van 

de Opvoeding! 

1- 5 oktober divers 

 

Bibliotheek & CJG Geen, aanmelden 

noodzakelijk. 

Baby 

Cursus Datum  Tijd Locatie Kosten 

Cursus 

Bewust 

Ouderschap 

Donderdagavond 1 

en 8 november 

19.30 –21.30 CJG Leidschenveen Gratis 

Mama café 

Leidschenvee

n 

26 sept, 24 okt, 28 

nov en 19 dec 

9.30 – 11.30 Stadsboerderij 

Landzicht 

Aristoteleslaan 143 

Gratis 

inloopbijeenkomst voor 

ouder en kind 

Mama café 

Ypenburg 

Iedere derde 

vrijdag vd maand 

9.30 – 11.30 Buurthuis de Yp 

Oeverwallaan 130  

Gratis 

inloopbijeenkomst voor 

ouder en kind 

Moeder & 

Baby yoga 

3 sept – 15 okt en 

29 okt – 10 dec 

12.30-14.30 Maliva Yoga 

Harriet Freezerhof 

183 

€ 35.- per 7 

bijeenkomsten 

 

Kinderspel 

muziekgroep 

baby’s  

Leidschenvee

n 

6 mnd - 2 jaar 

Vanaf 30 augustus, 

iedere donderdag 

m.u.v. de 

schoolvakanties. 

09:30 - 10:15 CJG Leidschenveen € 52.- per 8 

bijeenkomsten 

 

Voor aanmelden zie: 

www.kinderspel.org 

Kinderspel 

muziekgroep 

baby’s  

Ypenburg 

6 mnd - 2 jaar 

Vanaf 31 augustus, 

iedere vrijdag 

m.u.v. de 

schoolvakanties. 

09:30 - 10:15 CJG Ypenburg 

 

€ 52.- per 8 

bijeenkomsten 

 

Voor aanmelden zie: 

www.kinderspel.org 

Informatie CJG 

Voor meer informatie over de cursussen of bijéénkomsten en voor aanmelding, ga naar: 

www.cjgdenhaag.nl (tenzij anders aangegeven). Of neem contact op met onze balie via 070 752 

6810 of 070 752 6800. 

 

 

http://www.vriendenvandedansacker.nl/


Peuter 

Cursus Datum  Tijd Locatie Kosten 

Mama café 

Leidschenv

een 

26 sept, 24 okt, 28 

nov en 19 dec 

9.30 – 11.30 Stadsboerderij 

Landzicht 

Aristoteleslaan 143 

Gratis inloopbijeenkomst 

voor ouder en kind 

Mama café 

Ypenburg 

Iedere derde 

vrijdag vd maand 

9.30 – 11.30 Buurthuis de Yp 

Oeverwallaan 130  

Gratis inloopbijeenkomst 

voor ouder en kind 

Cursus 

Bewust 

Ouderscha

p 

Donderdagavond 1 

en 8 november 

19.30 –21.30 CJG Leidschenveen Gratis 

Tweeling 

in de 

peuterpub

erteit 

6 november 19:45 – 

21:45 

CJG Ypenburg Gratis 

Peuter in 

zicht 

13 nov. t/m 4 dec. 19:30-21:30 CJG Ypenburg 10 euro per persoon 

Themabije

enkomst 

mediawijsh

eid (jonge 

kind) 

Dinsdag 20 

november 

19.30-21.00 Bibliotheek 

Ypenburg 

Gratis, aanmelden bij de 

bibliotheek 

Kinderspel 

muziekgro

ep peuters  

Leidschenv

een 

2 – 4 jaar 

Iedere donderdag 

vanaf 30 augustus. 

m.u.v. de 

schoolvakanties 

10:30 – 

11:15 

CJG Leidschenveen 

 

€ 52.- per 8 

bijeenkomsten 

Voor aanmelden zie: 

www.kinderspel.org 

Kinderspel 

muziekgro

ep peuters  

Ypenburg 

2 – 4 jaar 

Iedere vrijdag 

vanaf 31 augustus. 

m.u.v. de 

schoolvakanties 

10:30 – 

11:15 

CJG Ypenburg 

 

 

€ 52.- per 8 

bijeenkomsten 

Voor aanmelden zie: 

www.kinderspel.org 

Basisschool 

Cursus Datum  Tijd Locatie Kosten 

Rots en 

watertraini

ng 

Groep 7 en 

8  

Vanaf maandag 17 

september 2018 

15:45 tot 

17:00 

nader te bepalen € 50.-  

Ooievaarspas: € 25,- 

Rots en 

watertraini

ng  

Groep 5 en 

6  

Vanaf maandag 17 

september 2018 

 

15:45 tot 

17:00 

nader te bepalen 

 

€ 50.-  

Ooievaarspas: € 25,- 

Cursus 

Bewust 

Ouderscha

p 

Donderdagavond 1 

en 8 november 

19.30 –21.30 CJG Leidschenveen Gratis 

Themabije

enkomst 

mediawijsh

eid  

Maandag 19 

november 

19.00-21.30 Bibliotheek 

Leidschenveen 

Gratis, aanmelden via de 

bibliotheek 

Puber 

Cursus Datum  Tijd Locatie Kosten 

Oppas 

diploma 

(tieners 12 

– 16 jaar) 

26 sept, 3, 10 en 

17 oktober 

19:00 tot 

20:30 

CJG Ypenburg Gratis 

Rots en 

watertraini

ng 

Vanaf maandag 17 

september 2018 

 

16:45 tot 

18:00 

nader te bepalen 

 

 

€ 50.-  

Ooievaarspas: € 25,- 



 

CJG Leidschenveen: Harriet Freezerhof 199 (070-752 6810) 

CJG Ypenburg: Laan van Hoornwijck 152 (070-752 6800) 

 

 

Nieuwsbrief voor wie professioneel met kinderen werkt. 

 

Op 7 november 2018, van 14 tot max 16 uur, op onze locatie op de 

Mexicosingel 52 in Den-Haag organiseren we voor leerkrachten en Intern begeleiders weer de 

themamiddag: 

Kanker in de klas. Deze bijeenkomst is GRATIS! Graag opgeven via 

info@inloophuishaaglanden.nl 

 

Deze themamiddag kan op verzoek ook gratis bij u op locatie gegeven worden, neem daarvoor 

contact op met adrievandenhoek@inloophuishaaglanden.nl 

Inloophuis Haaglanden voor families die geraakt worden door kanker.  6 - 12 jarigen zijn welkom 

bij de kidsclub, aandacht voor  kinderen die een zieke ouder, broer(tje) of zus(je) hebben, of 

'kanjers' voor kinderen die zelf kanker hebben.  Ze kunnen iedere tweede woensdag middag van 

de maand komen knutselen en spelen en kunnen hun verhaal kwijt in een veilige omgeving met 

begrip voor hun situatie.  

De kidsclub is iedere tweede woensdag van de maand van 13.30 tot 15.45 uur. Er zijn geen 

kosten aan verbonden. Er kunnen max. 10 kinderen per woensdag deelnemen, dus graag even 

aanmelden als je komt. 

 

Voor meer informatie en aanmelden kan je contact opnemen met het 

Inloophuis, telefoon (070) 308 06 54 of info@inloophuishaaglanden.nl 

Een paar keer per jaar geeft Triodus een lesje bij ons, heel leuke 

techniek proefjes b.v. 

 

Nieuwe groep: ouders met kinderen 

Sinds kort is er ook lotgenoten contact voor mensen die in hun gezin 

geraakt worden door kanker. Kent u mensen voor wie dit mogelijk 

interessant kan zijn wilt u dan doorverwijzen? 

Kijk op ons Twitteradres (@inloophuis070) of op Facebook (Inloophuis 

Haaglanden) voor de meest actuele informatie. Inloophuis Haaglanden, 

Mexicosingel 52, 2548 HB, Den-Haag  

 

  

Klas 1 en 2 

VO 

Cursus 

Bewust 

Ouderscha

p 

Donderdagavond 1 

en 8 november 

19.30 –21.30 CJG Leidschenveen Gratis 

Themabije

enkomst 

mediawijsh

eid  

Maandag 19 

november 

19.00-21.30 Bibliotheek 

Leidschenveen 

Gratis, aanmelden via de 

bibliotheek 

Inloophuis Haaglanden 

mailto:info@inloophuishaaglanden.nl
mailto:adrievandenhoek@inloophuishaaglanden.nl


 

 

Aanmelden via: www.sksalleskids.nl 
Wij zijn een actieve opvang voor kinderen van 0-12 jaar waar spelenderwijs leren centraal staat. Onze 
belofte van ‘Meer dan opvang’ maken wij waar door bijvoorbeeld een uitgebreid aanbod aan vele en 
verschillende activiteiten die dagelijks worden aangeboden door onze vakkrachten. Plezier staat bij ons 
voorop. Komt u ook eens kennismaken? 

KDV & BSO De Globetrotters, openingstijden 7.00-18.30 uur De Gildeweg 23 

in Nootdorp 
Deze locatie is een echte ontdekplek! Wij staan vooral bekend om de vele 

mogelijkheden voor (ook oudere) kinderen, er zijn veel ruimtes voor jongere en 

oudere kinderen, die allemaal iets anders bieden. Van kookhoek tot atelier. Ook 

spelen wij graag buiten op het speelterras en/of onze buitenplaats. Ook een 

kinderdagverblijf vindt u op deze prachtige plek. 

BSO Sport Leidschenveen, openingstijden 7.00-18.30 uur Poelpolderstraat 25 in Den 

Haag 
Op een paar minuten van De Globetrotters vindt u deze locatie. Op deze 

sportieve locatie wordt naar hartenlust gesport. Speciaal opgeleide 

sportmedewerkers bieden elke dag de leukste sportieve activiteiten aan. Deze 

sportieve bso is gevestigd op de sportvelden van 
SV Leidschenveen. U kunt uw opvang combineren met 
BSO De Globetrotters, waar ook voorschoolse opvang 

 

Meer weten? 
T  0181 61 35 20 
E  info@sksalleskids.nl 
I  www.sksalleskids.nl 

SKS Alles Kids 

Doet uw kind ook mee met 
aan het apenavontuur? 

GRATIS  
ACTIVITEIT  

VOOR UW 
(4- ) 

Zoekt u opvang? 



 

 ADO Voetbalschool 


