


Geef uzelf een CJG-Cursus Cadeau!
Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin worden 
in Hillegom en omgeving diverse cursussen 
aangeboden. Voor zowel ouders van baby’s als van 
peuters. Laat u hierover infomeren, of kijk eens op 
www.cjghillegom.nl/cursussen 
Centrum voor Jeugd en Gezin

Waarom voorlezen?
Bij de kraam van de bibliotheek 
vind en hoor je van alles over voorlezen aan 
jonge kinderen. Daarnaast wordt er speciaal voor de 
kleintjes voorgelezen uit prachtige prentenboeken.
Bibliotheek Zuid-Kennemerland

neem uW kind mee in de Wereld van stekel
Het vrolijke egeltje met zijn gekleurde stekeltjes. De 
peuterboeken over Stekel zijn kort, krachtig, vrolijk, 
herkenbaar, kleurrijk en geschreven op rijm. Schrijver 
Harald Timmer leest voor en signeert!
Harald Timmer, schrijver en illustrator

laat Je verrassen…
Ben je nieuwsgierig wat er bij ons te doen is? Kom 
gewoon langs! Ondertussen kunnen we je ouders 
van alles vertellen over ons kinderdagverblijf.
Smallsteps 

spelen en sChminken
Kom langs om je leuk te laten schminken! En als 
je dan ook lid wordt van de Speel-o-Theek, zijn de 
eerste 2 maanden gratis!
Speel-o-Theek 

hoeveel WeeGt de baby
Hoeveel weet u eigenlijk van kraamzorg? Kom bij 
ons langs om de vragen te beantwoorden! En heeft 
u vragen voor ons, stel ze gerust!
Kraambureau Het Kraamkloppertje

uW kind straks naar de basissChool
In de peuterperiode is ook de tijd aangebroken 
om u te oriënteren op een passende basisschool. 
Wat past bij u en uw kind? In Hillegom is een ruim 
aanbod aan basisscholen met elk hun eigen karakter. 
Daltonschool Hillegom en basisschool de Giraf 
kunnen u hier meer informatie over geven.
Basisscholen Hillegom

fit & enerGiek met mom in balanCe! 
Wil jij alles weten over (outdoor) sporten tijdens de 
gehele zwangerschap en hersteltraining (vanaf zes 
weken) na de bevalling? Kom dan langs voor meer 
informatie en ontvang een flyer voor een gratis 
proefles!
Mom in Balance 

Welke kleur?
Er bestaan veel verschillende kleuren. Kom jij ze bij 
ons ontdekken en sorteren?
Wonderland Kinderopvang

muziek voor peuters
Samen met je (klein)kind muziek maken verstevigt 
de emotionele band en heeft een gunstige invloed 
op de ontwikkeling. Kom gezellig muziek maken!
Hillegomse Muziekschool

peuterGymnastiek
Bewegen draagt bij aan de ontwikkeling van het 
kind. Kinderen die sporten en bewegen presteren 
beter op school. Doe je mee?
Hillegom in Beweging

van zWanGersChap tot peuterleeftiJd
Mama & Baby Bollenstreek geeft cursussen voor 
ouder&kind van zwangerschap tot peuterleeftijd. 
Kom langs voor informatie over thuiscursussen 
babymassage of bijvoorbeeld een draagconsult. 
Mama & Baby Bollenstreek

maestro muziek!
Met de peuters gaan we muzikaal aan de slag met 
de Vroege Voorschoolse methode Uk & Puk. We 
maken een eigen muziekinstrument en gaan samen 
muziek maken. Speel je ook mee met Puk?
De Theepot Kinderopvang

peuterdansles
Dit is een dansles waarin al spelenderwijs de eerste 
(dans)stappen worden gezet. Fantasie en plezier 
staan in de les centraal. Dans je met ons mee?
Total Move 

knutselen met Groenten en fruit
Kom jij ook een mooie groente en fruit prikker 
maken? Keuze genoeg, kom maar kijken!
SLIM Eetcoaching diëtisten

peuterdans (vanaf 2½ Jaar)
Al vanaf jonge leeftijd kan dans een positieve 
bijdrage leveren aan de creatieve ontwikkeling van 
een kind. Muzikaliteit, motoriek en expressie worden 
tijdens het dansen gestimuleerd. Maak kennis met 
dans op vrolijke en speelse wijze!
Balletschool Martha de Rijk

haal Je Creativiteit naar boven
Bij Kunstzinnige Therapie Hillegom liggen allerlei 
materialen om te tekenen of te vormen om je 
fantasie te stimuleren. 
Kunstzinnige therapie Hillegom

???


