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Voorlezers gezocht 

Als voorlezer lees je wekelijks voor aan kinderen met een taalachterstand. Je komt 20 keer bij 

het gezin thuis op een vast moment. Als voorlezer laat je kinderen én ouders kennismaken met 

interactief voorlezer, boekjes en verhalen. 

Samen met het gezin kijk je hoe het voorlezen het best past in hun thuissituatie. 

Je wordt daarbij begeleid door een coördinator. Je krijgt een training interactief 

voorlezen. 

Coördinatoren gezocht 

Als coördinator begeleid je voorlezers en hun gezinnen. Samen met hen kijk je 

hoe het voorlezen een plek kan krijgen in de thuissituatie. Je organiseert 

bijeenkomsten met jouw voorlezers en je bezoekt af en toe de gezinnen. Voor je 

aan de slag gaat, krijg je een training. 

Meer weten of meedoen? www.voorleesexpress.nl   denhaag@voorleesexpress.nl   06 43395281 

 

Kerstvieringen H. Bartholomeukserk, Veenweg, Nootdorp  

Graag brengen we de volgende twee kerstvieringen in de H. 

Bartholomeuskerk onder uw aandacht. Alle kinderen, ouders, 

opa’s, oma’s en alle anderen zijn uitgenodigd om Het Goede 

Nieuws te horen en de ster te volgen. Komt allen!  

 

Gezinsviering 24 december 18:00 uur  

Al wekenlang kijken we uit naar Kerstmis. Kerstmis waar Goed Nieuws te horen is! Goed Nieuws 

voor de herders met hun schapen. Goed Nieuws voor de engelen. Goed Nieuws voor Jozef en 

Maria, maar vooral Goed Nieuws voor iedereen!  

Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan op dinsdag 24 december om 18.00 uur naar de 

gezinsviering van Kerstavond. We luisteren naar het kerstverhaal en zingen de kerstliederen met 

elkaar.  

De andere vieringen in de H. Bartholomeuskerk op kerstavond 24 december zijn om 20:00 uur en 

23:00 uur.  

 

Kindje wiegen 25 december 15:00 uur  

Op 25 december om 15:00 uur gaan we, samen met de drie Wijzen, de ster volgen. We 

luisteren naar het kerstverhaal en zingen kerstliedjes. Uiteindelijk komen we aan bij de stal waar 

het Koningskind is geboren.  

Kom je ook? Gezellig, tot 25 december, 15:00 uur, H Bartholomeuskerk te Nootdorp! Eventueel 

meer info bij Karin Smid, T 06 24779880. 

  

Informatie Parochie Christus Koning (voorheen Bartholomeus Parochie) 

Voorleesexpress zoekt vrijwilligers 

 

 

http://www.voorleesexpress.nl/
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De Haagse Schaatsschool organiseert voor leerlingen Primair Onderwijs op 

de donderdagen van 10 januari t/m 28 maart 2019 in de binnenhal van De 

Uithof, Jaap Edenweg 10, Den Haag een cursus schaatsen voor beginners 

en enigszins gevorderden van 10 wekelijkse lessen. De lessen zijn op 

kunstrijschaatsen. De schaatsen zijn op De Uithof te huur bij Oomssport op 

vertoon van een geldige legitimatie. Met OVP korting. Van 16.15 -17.30 uur 

leren kids van 4 t/m 12 jaar op een speelse manier ijssterren te worden.  

Kosten, inclusief entree met begeleiding, 4 en 5 jaar € 92,50; 6 t/m 12 jaar € 97,50.  

Met de Haagse Ooievaarspas 50% korting op het cursus geld! 

Voor data lessen en aanmelden Wintercursus zie https://www.haagseschaatsschool.nl/ 

Vragen? E-mail: mail@haagseschaatsschool.nl 

Zangles in Leidschenveen 

Wintercursus schoolschaatsen 

https://www.haagseschaatsschool.nl/

