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Communityschool In de Breedte

…lekker in je vel en optimaal presteren!
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De Brandaris wil zich onderscheiden op het gebied van
welbevinden, waarden, normen, kwaliteit, stabiliteit, sport, kunst, cultuur en muziek!

…voorjaarsvakantie!…

26 februari tot en met 9 maart 2018
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…sfeervolle terugblik op kerst 2017…

Gezellige drukte op het binnenplein!
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Brandaris scoort ‘t hoogst in Floriande!
Naar aanleiding van een onderzoek door RTL zijn de opbrengsten van
de eindtoets/resultaten voor alle scholen in Nederland in kaart
gebracht. Ook de scholen in Floriande zijn daar natuurlijk in
meegenomen.
Brandaris scoort in Floriande met een mooie 7,3 het hoogst van alle
basisscholen en daar zijn we apetrots op!

7,3 !
https://www.rtlnieuws.nl/scholentest
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Van de directie
Beste ouders, verzorgers,
In deze nieuwsbrief kondigt de
voorjaarsvakantie zich aan en daarmee
natuurlijk het voorjaar! De vakantie loopt van
maandag 26 februari tot en met vrijdag 9
maart.

maanden en ook de leerwerkgroep
Engels is gevormd in het kader van
internationalisering op de Brandaris.
We hopen volgend schooljaar een
Engelse methode voor de groepen 1-8
in gebruik te gaan nemen.

In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor:





Staking 14 maart
Privacy beleid
Engels op de Brandaris
Brandaris podiummoment!

…en nog veel meer!
Februari gaat de boeken in als de maand van
de griepgolf.
Ook de Brandaris werd niet gespaard. Naast
veel zieke leerlingen waren er rond de 17
leerkrachten (van de 43), die zich in deze
maand voor kortere of langere tijd ziek
meldden!
Donderdag 8 februari spande de kroon met 10
leerkrachten met ziekteverlof op één dag!
Ook in deze laatste week voor de
voorjaarsvakantie is het ziekteverzuim nog
hoog. Hoewel de kranten spreken van veel
scholen in Nederland waar groepen naar huis
worden gestuurd, is daar op de Brandaris nog
steeds geen sprake van geweest. Sterker nog:
er zijn in de afgelopen vier jaar zelfs geen
groepen opgesplitst!
Schooljaar 2017-2018 is een bijzonder jaar
aangezien de school dit jaar 15 jaar bestaat!
Dit gaan we dan ook uitgebreid en feestelijk
vieren op 26 april tijdens het lustrumfeest!
De Communityschool krijgt steeds meer vorm.
De pilot Peuter-Kleuter-klas draait inmiddels 5

In dit jaar van kunst, cultuur en
muziek neemt Zang Express voor
zowel leerkrachten als kinderen een
prominente plek in. Muziek- en
dansonderwijs krijgt een enorme
boost op onze school! Afgelopen
week was er ook een muzikaal
podiummoment met alle leerlingen
en leerkrachten in onze aula.
Kortom: De Brandaris is volop in
beweging!
Tot slot: oudertevredenheid. Vaak
vraag ik ouders ’s ochtends bij de
ingang of ze nog tevreden zijn over
onze school? Vrijwel altijd krijg ik te
horen dat ze heel tevreden zijn en
daar ben ik natuurlijk heel blij mee!
Ouders echter, die aandachtspunten
hebben en die willen delen, zijn
uiteraard ook zeer welkom! Hierbij
van harte uitgenodigd!
Veel plezier bij het lezen van deze
nieuwsbrief en een fijne
voorjaarsvakantie toegewenst!
Hartelijke groet,
Leon Dijcks,
Directeur
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De Brandaris profileert zich!

Paasontbijt
Goede vrijdag

Maart 2018
14

…lekker in je vel
en optimaal presteren…
Agenda
Februari 2018
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Groepsbesprekingen 1-8
MR 6 ( was eerst 20 februari)
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Pasen
Proefcito

10 min gesprekken groepen 1-2

MR 7
Info-avond schoolkamp groep 8
10 min gesprekken groepen 1-2

Nieuwsbrief

De Brandaris profileert zich!
Voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie

Studieweek; kinderen vrij
Groepsbesprekingen 1-8
Studieweek; kinderen vrij
Studieweek; kinderen vrij
Studieweek; kinderen vrij
Studieweek; kinderen vrij

Stakingsdag Noord-Holland?
Rapporten mee 3-8

Groepsbesprekingen 1-2
OV 6
10 min gesprekken groepen 3-6

10 min gesprekken groepen 3-6

Staking 14 maart
De PO-raad heeft voor woensdag 14
maart opgeroepen tot een staking in
Noord-Holland vanwege onder meer
de hoge werkdruk in het onderwijs.
De stakingsbereidheid op de scholen
is heel groot. Hoewel het bestuur van
Meer Primair nog officieel zal
reageren, kunnen ouders er nu alvast
rekening mee houden dat die dag de
scholen van Meer Primair voor
leerlingen gesloten zullen zijn.

Engels op de Brandaris
vanaf groep 1!
Op de Brandaris willen we volgend
schooljaar de Engelse taal methodisch
gaan aanbieden van groep 1 tot en
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met groep 8! Een leerwerkgroep houdt zich
hiermee bezig.
Wij kiezen niet voor tweetalig of internationaal
onderwijs omdat dit naar onze mening ten
koste gaat van het Nederlandse taalonderwijs.
Wij willen in de eerste plaats in de
Nederlandse taal investeren.

Spetterend optreden Yuna

Engels vinden we daarnaast ook belangrijk!
Daarom willen wij een methode gaan
gebruiken waarbij native English speaking
persons via het Digibord onze leerlingen de
juiste uitspraak aanleren. We willen – hoe
goed bedoeld ook – onze leerlingen niet de
verkeerde uitspraak aanleren, waardoor het
voortgezet onderwijs moet gaan investeren
om het fout aangeleerde weer ongedaan te
maken. Wat we gaan doen, willen we meteen
goed doen: methodisch dus!

Op de onderstaande foto is Yuna uit
groep 7b te zien tijdens een optreden
van “On your feet” met haar twee
juffen, Irna en Suzanne, die gezellig
kwamen kijken.

De Brandaris profileert zich!

Kunstwerken
Wáre kunstwerken maken onze kleuters! Zoals
hier in groep 1-2 c van juf Marie-Louise en juf
Charlotte!

Juf Irna en Suzanne bij Yuna
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vervangt juf Brenda tijdens haar
zwangerschapsverlof. Welkom!

Yuna op het podium links onderaan

Badmeester één dag
De groepen 8 waren 15 februari jl. een dag in
het sportcentrum Willem Alexander waar ze
“badmeester voor één dag” mochten zijn. Een
mooie, leerzame ervaring waaraan zowel de
kinderen als de leraren een mooie herinnering
overhouden.

Debora van der Stad

De Brandaris profileert zich!

Kwaliteit
Eindscores Centrale Eindtoets boven landelijk
gemiddelde
Hoogste score centrale eindtoets in Floriande

Badmeester voor één dag

Komende en gaande stagiaires

Juf Debora welkom

In dit tweede halfjaar verwelkomen
we weer nieuwe stagiaires op onze
school, zoals Karlijn, die in groep 5a
stage zal gaan lopen.

In groep 4 mochten we afgelopen maand juf
Debora van der Stad verwelkomen! Zij
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Juf Kimberly en stagiaire Karlijn (5a)

Juf Sengül en Theresa (onderwijsassistent in
opleiding)

Aan de slag met juf Marijke van Zang
Express

Lekker dansen

…de papa’s en mama’s met hun
GSM’s

Afscheid namen we van onder meer Laura,
Dany en Ginger

Zang Express in de klas!
De investering van subsidiegelden in muzieken dramalessen maakt de verwachtingen
dubbel en dwars waar. Kinderen en leraren zijn
heel enthousiast, zoals ook op de volgende
foto’s te zien is.

Volop in beweging
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zijn daar héél enthousiast over! En wij
natuurlijk ook!

Het goede voorbeeld

Juf Corrie en juf Tessa

Doe maar na!

Juf Corrie heeft onze school inmiddels
verlaten i.v.m. een nieuwe stap in
haar carrière. We bedanken haar voor
haar grote inzet voor onze school en
wensen haar alle goeds toe en veel
succes voor de toekomst.

Liedjes instuderen

Nieuwe leesboeken in school
De Brandaris maakt gebruik van de Bieb op
School. Halfjaarlijks worden de door kinderen
het meest gewaardeerde actuele leesboeken
ververst door de openbare bibliotheek.
Onze leescoördinatoren, juf Corrie en juf Tessa
hebben bovendien een nieuwe, vaste
boekencollectie aangeschaft voor school en

Juf Tessa bij boeken, die we konden
aanschaffen door een actie van de
Primera waarbij ouders bonnetjes
voor de school spaarden. Hartelijk
dank daarvoor!
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De Brandaris profileert zich!

Communityschool!
Peuter-kleuterpilot
Internationaliseringspilot
dagarrangementen
In de prijzen! Proficiat!

Trotse moeders op de
werkvloer
Juf Martine is inmiddels weer terug op
school na zwangerschapsverlof.
Onlangs kwam ze haar kleine “Guusje”
showen.

Het belang van lezen!
Tijdens een studiemiddag over onze methode
Nieuwsbegrip werd het belang van lezen weer
eens benadrukt. Een inspirerende en leerzame
middag voor het team.
Juf Martine met Guusje
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Hetzelfde geldt voor juf Inge. Zij keert na de
voorjaarsvakantie weer terug op de werkvloer.

De juiste houding bij badminton

Juf Inge met Julian

Vakmanschap in bewegingsonderwijs
Bewegingsonderwijs is erg belangrijk op de
Brandaris. Eén van onze speerpunten! Zoals
altijd enthousiast en gedreven haalt onze
vakleerkracht bewegingsonderwijs, Martijn
Mastenbroek, alles uit de gymlessen in onze
prachtige gymzaal.

Dat lijkt wel een piratenboot!

Een impressie van Kerstfeest
2017
Wat lijkt het alweer lang terug: Kerst
2017. De foto’s brengen ons weer
even terug in de kerstsfeer van
december 2017.

Ouders in mooie truien!☺
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Volop enthousiasme bij het team
Jammie, jammie

we staan met ons kerstkoor in de krant!

Muzikaal kerst-talent

Activiteitenplanning 2017-2018

Gezellig kerststukjes maken

Hieronder –onder voorbehoud- de
voorlopige activiteitenplanning.
Studiemiddagen op woensdagen zijn
hier niet in vermeld omdat de
kinderen dan toch al vrij zijn.
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De activiteiten, die al plaatsgevonden hebben
worden in het grijs weergegeven.
Dag

Datum

Activiteit

Ma
Ma
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Ma
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Do

4 september
11 september
14 september
19 september
25 september
4 oktober
5 oktober

Di
Wo
Do
Di

10 oktober
11 oktober
12 oktober
17 oktober

Vr

20 oktober

Di
Do
Vr
Ma
Vr
Ma
Do
Di
Di
Wo
Do
Di
Wo
Wo
Vr

7 november
9 november
10 november
13 november
17 november
20 november
23 november
28 november
5 december
6 december
7 december
12 december
13 december
20 december
22 december

Ma
Di
Do
Ma
Do

22 januari
23 januari
25 januari
12 februari
22 februari

Vr
Di
Do
Di
Do

16 maart
20 maart
22 maart
27 maart
29 maart

Di
Ma
Di
Di
Di
Vr
Do
Vr

3 april
9 april
10 april
17 april
17 april
20 april
26 april
27 april

Di
Ma
Di
Vr

15 mei
21 mei
22 mei
25 mei

Eerste schooldag
Oudervereniging (1)
Ouder-infoavond gr 1-4
Ouder-infoavond gr 5-8
MR (1)
Start kinderboekenweek
Lerarendag; Meer Primairdag;
kinderen vrij
Oudervereniging (2)
OV/MR jaarvergadering 9.00 u
10 minutengesprekken groep 3 en 8
10 minutengesprekken groep 3 en 8
/MR (2)
Reünie groepen 8 2016-2017
Herfstvakantie
ma 23 t/m vr 27 oktober 2017
VO-infoavond
MR (3)
Viering Sint Maarten
Oudervereniging (3)
Rapporten gaan mee
Versieren Sinterklaasfeest
10-minuten gesprekken gr. 1-2, 4-7
10-minuten gesprekken gr. 1-2, 4-7
Sinterklaasfeest; ’s middags vrij
Algemene Ledenvergadering OV
Versieren kerstfeest
Oudervereniging (4)
MR (4)
Kerstdiner
’s Middags vrij
Kerstvakantie
ma 25 december 2017 t/m vr 5 jan
2018
Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
MR (5)
Oudervereniging (5)
MR (6)
Voorjaarsvakantie
ma 26 februari t/m vr 9 maart 2018
Rapporten mee
Oudervereniging (6)
10-minuten gesprekken gr 1-6
10-minuten gesprekken gr 1-6
Paasontbijt
Goede vrijdag en Pasen
vr 30 maart t/m ma 2 april 2018
Proefcito groep 8 start (3 dagen)
Entreetoets (o.v.b.) / MR (7)
Info-avond schoolkamp groep 8
Centrale Eindtoets gr 8 t/m 19 april
Studiemiddag; kinderen middag vrij
Koningsspelen – sportdag
Lustrumfeest Brandaris 15 jaar
Koningsdag; vrije dag
Meivakantie
ma 30 april t/m vr 11 mei 2018
MR (8)
2e Pinksterdag
Schoolkamp t/m 24 mei
Schoolfotograaf / groep 8 afwezig

Ma
Di
Do
Di
Do

28 mei
5 juni
7 juni
12 juni
14 juni

Di
Wo
Do
Di
Wo
Vr
Ma
Di
Wo
Vr

26 juni
4 juli
5 juli
10 juli
11 juli
13 juli
16 juli
17 juli
18 juli
20 juli

Ma

3 september

Schoolfotograaf / Oudervereniging (7)
Schoolreis 1-7
Pré-advies gesprekken gr 7
Pré-advies gesprekken gr 7
MR (9)
Studieweek; kinderen vrij
18 juni t/m 22 juni 2018
Oudervereniging (8)
Juffendag
MR (10)
10 minuten gesprekken facultatief
Bedankactiviteit ouders
Rapporten mee
Afscheidsavond groep 8a
Afscheidsavond groep 8b
Groep 8 wordt uitgezwaaid
Kinderen ’s middags vrij
Zomervakantie
23 juli t/m 31 augustus 2018
1e schooldag

Snowland

Ja, het was even korte tijd wit in
Hoofddorp! De kinderen vonden het
prachtig!

Stichting leergeld
Ouders die hun kinderen om
financiële redenen niet kunnen laten
deelnemen aan bepaalde activiteiten
kunnen zich wenden tot Stichting
Leergeld, die onder bepaalde
voorwaarden kan helpen. Bezoek de
website!
www.leergeld.nl/haarlemmermeer.
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De Brandaris profileert zich!

foto’s hiervan na afloop, zodat ook
iedereen die niet aanwezig was van
de sfeer kan genieten.

Opleidingsschool!

Stagiaires
Hoera! Diploma EHBO gehaald!

Op de Brandaris vinden er in groep 8 altijd
EHBO lessen plaats en wat is het dan feest als
de diploma’s worden uitgereikt!

Wij plaatsen ook een oproep als we
hulp nodig hebben bij het plannen
van verschillende activiteiten, zoals
het versieren voor Sinterklaas en het
versieren voor de Kerst-periode. We
laten u ook weten wanneer er weer
een luizencontrole is, zodat u ook
daarvan op de hoogte gehouden
wordt.
Wij nodigen alle ouders die nog geen
lid zijn uit om ook lid te worden. De
groep is besloten, maar als u zoekt op
“oudervereniging CBS de Brandaris”
vindt u ons direct. Wij hopen u snel
op Facebook te zien!

De Brandaris profileert zich!

Oudervereniging
De oudervereniging van CBS de Brandaris heeft
zich verzameld op Facebook.
Op onze Facebook-pagina tonen wij dingen die
voor onze kinderen leuk zijn.
In de agenda vindt u de verschillende
sportevenementen en het plaatsen van leuke

Waarden en normen
Vreedzame school
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Bestellen luizenzakken en t-shirts
De site voor bestellen van luizenzakken en Tshirts : http://brd.decroshop.nl
Vakantiedata en vrije dagen 2017-2018
De activiteiten, die al plaatsgevonden hebben
worden in het grijs weergegeven.
Eerste schooldag
Meer Primair Dag

4 sep 2017
5 okt > onderwijsstakingsdag

Herfstvakantie

23-27 okt

Sinterklaas

5 dec 12.30 u vrij

Vrije middag

22 dec 12.00 u vrij

Kerstvakantie

25 dec – 5 jan

Voorjaarsvakantie

26 feb – 9 mrt

Goede vrijdag en Pasen

30 mrt – 2 apr

Studiemiddag

17 apr 12.00 u vrij

Meivakantie

27 apr – 11 mei

Pinkstervakantie

21 mei

Vrije week

18 – 22 juni

Vrije middag

20 jul 12.00 u vrij

Zomervakantie

23 jul – 31 aug

Eerste schooldag

3 sep 2018

Privacybeleid
In verband met nieuwe Europese wetgeving op
het gebied van privacy buigt Meer Primair zich
momenteel over de gevolgen voor de scholen.
Wat mag nog wel en wat mag niet meer. In
april moet de wet ingaan. U gaat hier meer
over horen.

Verhoging ouderbijdrage
Geachte ouders, verzorgers,

kind(eren). Hierbij kunt u denken aan
de extra’s bij het sinterklaasfeest,
Kerst, sportdag, enz. Hierbij
ondersteunt de Oudervereniging in de
vorm van activiteiten en neemt zij de
kosten die met deze extra activiteiten
gepaard gaan voor haar rekening.
Al deze activiteiten worden betaald
uit de ouderbijdrage, die u in het
begin van het schooljaar naar ons
overmaakt. Voor het schooljaar 20172018 zijn vergelijkbare activiteiten
gepland als in de afgelopen jaren.
Het feit, dat alles duurder wordt,
toenemend tekort aan ouderhulp en
de wens tot handhaving van de
activiteiten maakt dat wij de
ouderbijdrage vanaf schooljaar 20172018 gaan verhogen van € 54,- naar
€ 56,- per leerling per schooljaar. Dit
bedrag omvat alle extra activiteiten
en is inclusief de schoolreis.

Ouderbijdrage (56 euro per
kind)
a.u.b. overmaken naar:
NL88 INGB 0009642370
penningmeester@brandarismail.nl
De verhoging van de ouderbijdrage is
besproken en aangenomen in het
medezeggenschapsraad (MR) overleg
Hoofddorp,
13jl.september
op donderdag
6 juli
door de 2017
medezeggenschapsraad en directie
van CBS de Brandaris.

Met deze brief willen wij u op de hoogte
brengen van de verhoging van de
ouderbijdrage van het schooljaar 2017- 2018.
Namens u als ouders verzorgt de
oudervereniging van de school gedurende elk
schooljaar extra activiteiten voor uw
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Wij hopen u middels dit schrijven voldoende te
hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Namens de school
Leon Dijcks (directeur)
Namens de Oudervereniging
Andrea van Hemert (voorzitter OV) en Merel
Koelewijn (penningmeester a.i.)
Namens de medezeggenschapsraad
Marcel den Heijer (voorzitter)

De Brandaris profileert zich!

Stabiliteit
Sinds 2014 geen groepen opgedeeld of naar huis gestuurd

De jarigen!
Hieperdepiep? Hoera voor de jarigen!

1
1
2
3
4
5

FEBRUARI 2018
Yara Ketting (2006)
Noa Klein (2007)
Esmee Chow (2012)
Nathan Hibbert (2009)
Balamir Atak (2005)
Stijn Harting (2010)

Gr
8b
7b
1/2c
5c
8a
4a

6
6
6
7
7
10
11
11
12
12
12
13
13
13
13
15
15
16
16
21
22
25
25
25
26
27
1
1
3
3
4
6
7
9
9
9
11
14
14
14
14
17
17
17
18
20
20
21

Stan de Haas (2012)
Rodaina Ibn Salah (2007)
Fanka Kapteijn (2009)
Charlotte Oldenhof (2007)
Elsa Shabani (2007)
Djenna Ayad (2011)
Emine Beler (2009)
Myrthe Schrama (2013)
Roan Burgers (2011)
Jayden van der Graaf (2008)
Benjamin Sturm (2008)
Doha Ben Sallah (2012)
Marens Michaëlis (2009)
Emin Özkan (2011)
Mylan van der Zwaard (2007)
Mats Nijman (2008)
Ellemeike Vonk (2012)
Dominique Koelewijn (2009)
Britt Nederhof (2007)
Nienke Snoek (2010)
Senna Donker (2009)
Jailey Gerad (2010)
Donny van de Kamer (2012)
Lisa Kuiper (2008)
Rüya Unver (2009)
Lisa Keijzers (2006)
MAART
Ninthe van Riemsdijk (2007)
Elisa de Wilde (2013)
Sanne Rosenbach (2008)
Lukas Rumkorf (2006)
Jonah Pannenborg (2008)
Yasmien Izmar (2012)
Gijs Granneman (2009)
Quinty van Hemert (2007)
Per Nijman (2012)
Carlijn Springelkamp (2011)
Nathan Theuns (2005)
Liam Brouwer (2012)
Ivo Kok (2008)
Sven Kok (2008)
Daan Versterre (2010)
Ecem Gümüsdogan (2013)
Zoey Hobday (2010)
Mika Nijman (2009)
Mila Kromodjojo (2012)
Dexx Lepelaar (2013)
Ashley Yuen (2010)
Brendan Urbanus (2006)

1/2c
6a
5c
7a
7a
3a
5b
1/2b
3b
6a
6a
3b
5c
3a
7a
6a
1/2c
5c
7a
4a
5c
4b
1/2c
5a
5a
8a
Groep
7b
1/2a
6a
8a
6a
1/2a
5c
7b
1/2c
3a
8b
1/2b
6b
6a
4a
1/2c
4a
5c
1/2d
1/2d
4b
7a
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23
23
24
26
29
30
30

Myla Ketting (2008)
Thijs Kroon (2012)
Sidney Balk (2009)
Roderick den Heijer (2010)
Eva Kaldenbach (2011)
Maaren van den Hof (2010)
Gino Verhoef (2006)

6b
1/2b
5a
4b
3b
4b
8a

De Brandaris profileert zich!

Gebedsgroep
De gebedsgroep is een groep ouders, die
regelmatig bij elkaar komt om voor de school
te bidden. De onderstaande bijdrage voor de
nieuwsbrief mochten we ontvangen:

Professionele
Leergemeenschap

Gebed voor de school belangrijk? Jazeker!
Een groep ouders van de Brandaris komt
iedere 2 weken bij elkaar om te bidden voor de
school. Gaat het wat minder goed op school,
heb je een spannende toets, is er een docent
ziek, ben je bezig met het uitzoeken van een
middelbare school? Het zijn allemaal
voorbeelden waarvoor je mag bidden.
Uiteraard danken we ook voor alle mooie
dingen.

Podium-moment
Wat een enthousiasme bij alle
Brandaris-kinderen tijdens het
podium-moment op 19 februari jl. De
zaal zat helemaal vol en er was volop
aandacht voor de optredens!

Wil je een keer meebidden, hardop of in stilte,
je bent van harte welkom. Liever niet zelf
bidden maar dat door ons laten doen? Stuur
dan je gebedspunten naar
gebedsgroep@brandarismail.nl.

The Brandaris- choire
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Kleuters in de schijnwerpers

Stap 2
U klikt op “nieuwsbrief” en
“aanmelden”

Volop aandacht

Welkom op de Brandaris! ☺
Stap 3
U vult uw gegevens in

Stap 4
Alstublieft; mijn inschrijfformulier!

Hoe ontvangt u vanaf nu de
digitale nieuwsbrief per mail?
Stap 1
U gaat naar onze website
www.cbsdebrandaris.nl

Klaar! U krijgt de eerstvolgende
digitale nieuwsbrief automatisch
toegezonden!
Deze en eerder verschenen
nieuwsbrieven kunt u ook gewoon
openen op onze site!”

Nieuw e-mailsysteem
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Aan alle ouders is een testmail gestuurd vanuit
ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Dit
schooljaar gaat berichtgeving per mail via dit
systeem verlopen.

Het is daarom van groot belang, dat uw
mailadres juist in ons systeem staat.
Mail via de klassenouder (s) blijft ook bestaan
maar zal vooral gebruikt worden voor
praktische zaken die de betreffende groep
aangaan zoals bijvoorbeeld het benaderen van
ouders bij excursies e.d.

Tot de volgende keer!
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