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Nieuwsbrief van de Sint 
Gerardusschool 

13 september 2016 
 
 
 
 

Agenda 
 
 
Deze week 
Dag Datum Tijd Activiteit 

 
dinsdag 13 – 9  18.30 uur -  

19.00 uur -   
MR vergadering 
SAC vergadering 

woensdag 14 – 9  hele dag directie afwezig 
donderdag 15 – 9  hele dag directie afwezig 

 

Bij afwezigheid van de directie kunt u met uw vragen bij juf Bianca (groep 4) of juf Vinnie (groep 6) terecht. 
 
Volgende week 
Dag Datum Tijd Activiteit 

 
dinsdag 20 – 9  Hele dag Leerlingen vrij i.v.m. studiedag team 
dinsdag 20 – 9  19.00 – 20.30  Informatieavond gepersonaliseerd onderwijs 
donderdag 22 – 9   schoolfotograaf op school 

vrijdag 23 – 9   schoolfotograaf op school 

vrijdag 23 – 9   hele dag directie afwezig 

 

Bij afwezigheid van de directie kunt u met uw vragen bij juf Bianca (groep 4) of juf Vinnie (groep 6) terecht. 

 

Dinsdag 20 september van 19.00 – 20.30 uur 
informatieavond in alle groepen! 

1e ronde van 19.00 – 19.40 uur   
2e ronde van 19.45 – 20.30 uur 

Zie verder informatie verderop in de nieuwsbrief. 
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Mededelingen 
 
 
IPAD informatie vanuit het bestuur: 
Op dit moment is het helaas niet mogelijk een iPad te bestellen omdat de voorraad niet toereikend is. 
Apple heeft op 7 september 2016 wijzigingen in de modellen doorgevoerd omdat de nieuwe Apple 
producten op de markt komen. 
Dit houdt het volgende in voor de bestellingen: 
iPad Air 2 
iPad Air 2 (voorheen):                                  € 439 (16GB) – € 539 (64 GB) 
iPad Air 2 (nu):                                                € 439 (32GB) € 549 (128GB) 
De iPad Air 2 16GB bestaat niet meer. Alle bestellingen die openstaan bij de leverancier voor dit 
model zullen gewisseld worden voor de 32GB versie. 
De voorraad van de 32GB versie moet echter nog op gang komen. De verwachting is dat vanaf 
maandag 26 september a.s. de iPads weer worden geleverd.   
Het duurt helaas iets langer, maar u ontvangt dan wel de 32GB versie in plaats van de 16GB versie. 
Mocht u reeds een 16GB versie hebben ontvangen of er binnenkort nog 1 ontvangen, dan kunt u deze 
niet omruilen.  
IPad Air 1 
De iPad Air 1 is bij ons nog wel op voorraad, al deze bestellingen worden z.s.m. geleverd.  
Nieuwe webshop,  
Vanaf dinsdag 27 september kunt u in onze nieuwe webshop weer bestellen. 
Excuses voor dit ongemak.   
Mocht u vragen hebben, mail deze dan naar ipad@primenius.nl 
 
Studiedag 
Dinsdag 20 september zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het team. 
 
Informatieavond 
Dinsdag 20 september is ’s avonds van 19.00 tot 20.30 uur een informatieavond. Bij de groepen 1 en 2 zult 
u de informatie krijgen over de organisatie en de werkwijze in de groep. In de groepen 3 t/m 8 zult u 
informatie krijgen over gepersonaliseerd onderwijs. Hoe we dat vorm geven, welke stappen we zetten en 
welke we in de nabije toekomst gaan zetten. Het zou mooi zijn als u die avond de iPad van uw zoon of 
dochter meeneemt. Dan kunt u ervaren hoe uw kind/kinderen ermee werkt/werken. 
De avond zal twee informatierondes hebben. De eerste is van 19.00 tot 19.40 uur en de tweede ronde is van 
19.45 tot 20.30 uur. U kunt dan bij twee groepen de informatie halen. Beide rondes bevatten dezelfde 
informatie. U hoeft zich niet in te schrijven.  
 
Schoolfotograaf 
Geachte ouder(s), verzorger(s),  
De schoolfotograaf komt weer langs om mooie foto’s van de leerlingen te maken. Dit zal plaatsvinden op 
donderdag 22 september en vrijdag 23 september 2016. De kinderen zullen allemaal individueel, met 
broertje(s) en/of zusje(s) die nog op school zitten en met hun eigen klas op de foto komen.  
Daarnaast is er dit jaar ook weer gekozen om een intekenlijst te gebruiken, voor de eventuele broertje(s) 
en/of zusje(s) foto’s die niet op school of inmiddels op het voorgezet onderwijs zitten. Hierop kunt u zelf 
aangeven hoe laat u wilt/kunt komen. Deze intekenlijst ligt vanaf donderdag 15 september in de hal bij het 
gymlokaal van de kleuters. Nadere informatie over de exacte tijden volgt aan het einde van deze week.  
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,  
Met vriendelijke groet,  
Oudervereniging Sint Gerardusschool  
 
Kinderboekenweek 2016  (5 – 13 oktober) 
Opa’s en oma’s staan centraal tijdens deze  Kinderboekenweek onder het motto: voor altijd jong!  
Opa’s en/of oma’s gevraagd! Het lijkt ons daarom ontzettend leuk wanneer er opa’s en/of oma’s zijn die in 
de klas willen vertellen over vroeger. Hoe ging het vroeger bij hun op school? Wat deden zij in hun vrije tijd? 
Dit werd vast niet besteed aan de iPad  Kinderen zijn hier vaak heel geïnteresseerd naar. 
Lijkt het u leuk om over vroeger te vertellen? Dan kunt u zich opgeven via de groepsleerkracht van uw 
kleinkind. We zullen dan naar een geschikte dag kijken tijdens de Kinderboekenweek. 

mailto:ipad@primenius.nl
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Ook zijn we opzoek naar opa’s en/of oma’s die zouden willen voorlezen in de klas tijdens de 
Kinderboekenweek. Voorgaande jaren hebben we dit ook al eens gedaan, de kinderen vinden dit altijd 
fantastisch! De grootouders kunnen zich voor het voorlezen of vertellen opgeven t/m vrijdag 23 september. 
 

Uitnodiging voor alle opa’s en oma’s. 
We willen tijdens de Kinderboekenweek de grootouders graag in het zonnetje zetten.  

We organiseren daarom 5 oktober van 12.45 -13.45 uur een high tea in elke klas. 

Via Klasbord willen we graag inventariseren welke ouders bereid zijn om iets lekkers te 

maken voor deze dag. 

We willen graag weten wie, wat gaat maken (en de aantallen), uiteraard smullen de kinderen 

lekker mee. 

Graag reageren via Klasbord van de groep waarvoor u iets gaat maken. 

Mocht blijken dat een bepaalde klas heel veel heeft en een andere klas stukken minder dan 

nemen wij de vrijheid om het over de groepen te verdelen. 

Maandag 19 september kunt U zich via het Klasbord van uw zoon/dochter opgeven.  

Wanneer de grootouders meerdere kleinkinderen op school hebben, zijn ze in de gelegenheid 

om in meerdere klassen even te kijken en te eten. 
 
 
Tip van een ouder 
Vorige week hebben we in de nieuwsbrief laten weten dat er hoofdluizen zijn binnen onze school. Nu gaf 
een ouder de tip om de Assy luizenkam te gebruiken. Dit is een kam met extra lange tanden en speciale 
groeven in de tanden, waar zowel de luizen als de neten mee worden verwijderd. De kam is hier te bestellen: 
http://www.assyluizenkam.nl/ 
 

Nieuws uit de groepen 
 
 
GROEP 1 juf Sarah en juf Linda 
Stagiair: Sinds vorige week maandag is Daniël Spiegelaar bij ons in de groep. Hij volgt de opleiding 
‘Helpende zorg & welzijn’. Gedurende het eerste half jaar zal Daniël iedere maandag en dinsdag bij 
ons in de klas zijn, hij zal ondersteunende werkzaamheden verrichten. We wensen Daniël heel veel 
plezier bij ons in groep 1! 
Thema: Deze week werken we omtrent het thema ‘Emoties’. We besteden aandacht aan de 
basisemoties ‘blij, bang, boos en verdrietig’.  
Werkjes: Deze week gaan de kinderen een mooie kleurplaat van Pompom maken, daarnaast wordt er 
gepuzzeld.  
Zingen: Deze week leren de kinderen het lied ‘Ik ben boos’, de kinderen hebben deze vandaag mee 
naar huis gekregen. Uw kind kan vast wel een stukje zingen, evt. kunt u een beetje helpen, gebruik 
makend van het liedjesmapje . 
Versje: Deze week leren de kinderen het versje ‘Verdrietig of blij’, de kinderen krijgen deze morgen 
mee naar huis. Deze kan ook in het ‘liedjesmapje’ gedaan worden. 
Pasfoto voor groepsschilderij: Voor het groepsschilderij willen wij graag van alle kinderen een 
pasfoto hebben, graag deze week inleveren. Dit mag ook een uitgeprinte foto zijn, als de foto maar 
ongeveer het formaat van een pasfoto heeft. Wij ontvangen deze ook graag van de kinderen die 
nog geen 4 jaar zijn.  
Noodnummers: Helaas hebben wij nog niet van alle kinderen een briefje met noodnummers ontvangen. 
I.v.m. calamiteiten vinden wij het prettig om een aantal telefoonnummers achter de hand te hebben. Wilt U 
ervoor zorgen dat de gegevens in ParnasSys up-to-date zijn? Wilt u daarnaast de mobiele nummers (extra 
nummers) van ouders/ opvoeders/ oppas/ grootouders aan uw kind meegeven? Als er dan iets aan de hand 
is, kunnen we altijd iemand bereiken (ook wanneer er een systeemstoring is)! Wij ontvangen deze ook 
graag van de kinderen die nog geen 4 jaar zijn.  
Bibliobus: Elke donderdagmorgen staat de bibliobus bij de school. De leerlingen, die 4 jaar zijn, 
mogen er naar toe, als u toestemming hebt gegeven. Dit kan als volgt: 

- naam en adres op een briefje; 
- geboortedatum erbij; 

http://www.assyluizenkam.nl/
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- erbij vermelden, dat u toestemming geeft voor het halen van de boeken; 
- bevestig dit briefje aan een plastic tas.  

Er zijn ouders, die de jongste kinderen hulp bieden in de bibliobus. U bent zelf verantwoordelijk voor 
de geleende boeken. Het abonnement is gratis. 
Logopedische screening: Vandaag krijgen alle kinderen, geboren tussen 01-01-2012 en 01-07-2012 
een envelop mee naar huis, met daarin een checklist omtrent logopedie. Kinderen die op jonge 
leeftijd spraak- en/of taalproblemen hebben, kunnen daardoor op latere leeftijd in hun algemene 
ontwikkeling een achterstand oplopen. Om eventuele problemen op het gebied van de spraak-
taalontwikkeling tijdig te kunnen signaleren, willen wij u vragen om deze checklist in te vullen. Ook als 
uw kind momenteel logopedie heeft of als u geen twijfels heeft over de spraak-taalontwikkeling 
van uw kind, willen wij graag dat u de checklist toch invult. De ingevulde checklist, tevens 
voorzien van handtekening, dient u bij ons in te leveren. Wij willen u vragen deze uiterlijk vrijdag 
23 september bij mij in te leveren.  
N.a.v. de ingevulde checklist zal de logopedist beoordelen of uw kind in aanmerking komt voor een 
logopedische screening. Tevens kunnen wij als leerkracht ook aangeven dat het ons zinvol lijkt om 
een kind te laten screenen, dit zullen wij dan van te voren met u bespreken. Deze logopedische 
screening houdt in dat uw kind onder schooltijd even uit de klas gehaald wordt en enkele oefeningen 
met de logopedist gaat doen. Op basis van de bevindingen van de logopedist, krijgt uw kind een 
briefje mee naar huis. Als uw kind gescreend wordt, betekent dit niet per definitie dat uw kind 
logopedie nodig heeft. Uit de screening kan blijken dat logopedie gewenst is, het kan echter ook zijn 
dat het doen van enkele oefeningen thuis voldoende is, ten slotte kan ook uit de screening blijken dat 
de spraak-taalontwikkeling oké is en dat het kind geen logopedie of oefeningen nodig heeft.  
 
 
GROEP 2  juf Marieke en juf Linda 
Thema: Deze week werken we omtrent het thema ‘Emoties’. We besteden aandacht aan de 
basisemoties ‘blij, bang, boos en verdrietig’.  
Werkjes: Deze week gaan we het klasbord maken en daarnaast wordt er gepuzzeld. Ook maken we 
een werkblad over de klank/letter ‘b’. 
Zingen: Deze week leren de kinderen het lied ‘zomer’ van Pompom. 
Bibliobus: Elke donderdagmorgen staat de bibliobus bij de school. De leerlingen, die 4 jaar zijn, 
mogen er naar toe, als u toestemming hebt gegeven. Dit kan als volgt: 

- naam en adres op een briefje; 
- geboortedatum erbij; 
- erbij vermelden, dat u toestemming geeft voor het halen van de boeken; 
- bevestig dit briefje aan een plastic tas.  

Er zijn ouders, die de jongste kinderen hulp bieden in de bibliobus. U bent zelf verantwoordelijk voor 
de geleende boeken. Het abonnement is gratis. 
Logopedische screening: Vandaag krijgen alle kinderen een envelop mee naar huis, met daarin een 
checklist omtrent logopedie. Kinderen die op jonge leeftijd spraak- en/of taalproblemen hebben, 
kunnen daardoor op latere leeftijd in hun algemene ontwikkeling een achterstand oplopen. Om 
eventuele problemen op het gebied van de spraak-taalontwikkeling tijdig te kunnen signaleren, willen 
wij u vragen om deze checklist in te vullen. Ook als uw kind momenteel logopedie heeft of als u 
geen twijfels heeft over de spraak-taalontwikkeling van uw kind, willen wij graag dat u de 
checklist toch invult. De ingevulde checklist, tevens voorzien van handtekening, dient u bij ons in 
te leveren. Wij willen u vragen deze uiterlijk vrijdag 23 september bij mij in te leveren.  
N.a.v. de ingevulde checklist zal de logopedist beoordelen of uw kind in aanmerking komt voor een 
logopedische screening. Tevens kunnen wij als leerkracht ook aangeven dat het ons zinvol lijkt om 
een kind te laten screenen, dit zullen wij dan van te voren met u bespreken. Deze logopedische 
screening houdt in dat uw kind onder schooltijd even uit de klas gehaald wordt en enkele oefeningen 
met de logopedist gaat doen. Op basis van de bevindingen van de logopedist, krijgt uw kind een 
briefje mee naar huis. Als uw kind gescreend wordt, betekent dit niet per definitie dat uw kind 
logopedie nodig heeft. Uit de screening kan blijken dat logopedie gewenst is, het kan echter ook zijn 
dat het doen van enkele oefeningen thuis voldoende is, ten slotte kan ook uit de screening blijken dat 
de spraak-taalontwikkeling oké is en dat het kind geen logopedie of oefeningen nodig heeft.   
 
GROEP 3  juf Kristel en juf Patricia 
Stagiair: Sinds vorige week maandag is Melissa Boogaart bij ons in de groep. Ze heeft vorig jaar ook 
bij ons in groep 3 stage gelopen. Ze volgt de opleiding ‘Onderwijsassistent’. Ze zal op maandag en 
dinsdag bij ons in de klas zijn. We wensen Melissa heel veel plezier bij ons in groep 3! 
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Lezen: We leren deze week de woorden aan en pen. De bijbehorende letters zijn aa en p. 
Vandaag hebben de kinderen kern 1 van ‘Veilig en vlot’ mee naar huis gekregen. Veilig en vlot is een 
boekje waarin allerlei woorden staan met letters die we al geleerd hebben. Het is goed om dagelijks 
even te lezen met uw kind. Deze  week zijn we begonnen we met het lezen van  blz. 1 en 2 van ‘Veilig 
en vlot’. We gaan deze week ook blz. 3 t/m 6 lezen op school. Het is goed om dagelijks even met uw 
kind 2 bladzijden thuis te lezen. 
In de nieuwsbrief van volgende week staat welke bladzijden we dan oefenen.  
Rekenen: Deze week zijn we nog veel aan het oefenen met de telrij. We oefenen met de begrippen 
gewonnen/verloren en meer/minder. Ook oefenen we met het toepassen van de relatie aantal-
getalsymbool. 
Schrijven: We leren deze week de schrijfletters ‘aa’ en ‘p’. Uw kind heeft vandaag ook een overzicht 
gekregen van de schrijfletters. Zo weet u welke schrijfletters we op school hanteren.  
Ipad: Bij veel apps is er geluid bij de oefeningen. Het zou fijn zijn als elk kind een koptelefoon voor zijn 
Ipad meeneemt, zodat iedereen in alle rust kan werken. Wanneer u de Ipad meegeeft aan uw kind, 
zou het fijn zijn als Meraki is geïnstalleerd. Veel apps die we op school gebruiken, worden dan 
‘automatisch’ op de Ipad gezet.  
 
GROEP 4  juf Bianca en juf Lisanne 
Rekenen: Deze week gaan we bezig met het afronden van blok 1. Dit blok ging vooral nog om herhalen van 
al eerder aangeboden stof. 
Taal: We zijn deze week begonnen in blok 2: Wat eten we vandaag? De kinderen leren deze week wat je 
wanneer kunt eten, maar ook op welke manieren je eten kunt bereiden.  
Spelling: Deze week wordt de spellingsregel van beer aangeboden. Dit zijn woorden die eindigen op –eer, -
oor en –eur. De kinderen leren dat dit vaste klankgroepen zijn. 
Nieuwsbegrip: Vorige week hebben de kinderen kennisgemaakt met nieuwsbegrip. We lezen teksten over 
onderwerpen die op dat moment aan de orde zijn. We lezen deze tekst samen in de klas en op een gegeven 
moment gaan de kinderen hierbij ook opdrachten maken.  
 
GROEP 5  juf Harma   
Ipad: 
Wilt u de app “art of glow” op de ipad van uw zoon/dochter installeren? 
Het gebeurt helaas regelmatig dat kinderen de iPad thuis vergeten of dat de iPad met een lege batterij 
meegenomen wordt naar school. 
Wilt u er samen met uw zoon/dochter zorg voor dragen dat de iPad opgeladen is aan het begin van de 
schooldag en dat de iPad iedere dag meegaat naar school? 
KiVa:  
We werken rondom het thema “Iedereen verdient respect”. 
Rapporten:  
Helaas heb ik niet alle rapporten ontvangen. 
Wilt u uw zoon/dochter zijn/haar rapport DEZE week meegeven! 
Rekenen: 
We werken de eerste periode rondom het thema “Spelletjes”.  
Taal:  
“Bij ons thuis” is het thema waar we tijdens de taallessen over werken.  
Het alfabetiseren komt aan de orde in dit thema.  
Wilt u thuis met enige regelmaat het alfabet oefenen met uw zoon/dochter?  
Noodnummers: 
Wilt U ervoor zorgen dat de gegevens in ParnasSys up-to-date zijn? 
Pasfoto:  
Voor twee groepsopdrachten  wil ik graag van alle leerlingen twee pasfoto’s hebben. 
Helaas heb ik nog niet van alle leerlingen een pasfoto. 
Graag  z.s.m. inleveren. 
 
GROEP 6  juf Vinnie 
Kennismakingskwartier: Wegens ziekte zijn een aantal gesprekken afgelast. U kunt bij mij een nieuwe 
afspraak maken. Excuses voor het ongemak.  
Rekenen: Deze week zijn we begonnen met de groepsdoelen. De kinderen werken zelfstandig aan het 
behalen van doelen wanneer ze klaar zijn met het verplichte werk. Delen en grote plussommen staan 
momenteel centraal.  
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Tijdens de lessen wordt er gewerkt aan delen met rest en grote getallen plaatsen op de getallenlijn.  
Taal: “De bezem erdoor” is de titel van het hoofdstuk. We maken zinnen en verhalen met 
schoonmaakwoorden.  
Spelling: De basisregels van “Toren” (open lettergreep), “Torren” (gesloten lettergreep) en “Stam” (de ik- 
vorm) worden herhaald. 
Geschiedenis: We hebben het over de steentijd, de jagers en verzamelaars en de eerste boeren. 
Momenteel kijken we een DVD over Jon die in de steentijd leefde. Volgende week gaan we informatie lezen 
en ten slotte maken de kinderen in tweetallen praatplaten over de steentijd.  
Aardrijkskunde: De komende weken werken we rond het thema “Verhuizen”. Wat zijn redenen dat mensen 
verhuizen van een deel van Nederland naar een ander deel? Waarom verhuizen mensen naar een ander 
land? Doen ze dit vrijwillig of is er een andere reden? 
Natuur: We ontdekken welke dieren uit een ei komen en hoe dat precies zit bij de verschillende dieren. 
Informatie zoeken op de ipad kan hierbij een hulpmiddel zijn.  
 
GROEP 7 juf Esther en juf Patricia 
Kolomsgewijs delen (delen door herhaald aftrekken) 
Afgelopen week zijn we begonnen met het aanbieden van het kolomsgewijs delen. Dit was voor de 
leerlingen echt even wennen. De komende periode zal hier extra aandacht aan besteed worden. 
Delen door herhaal aftrekken is een meer inzichtelijke manier om een deling op te lossen. Je gaat bij 
deze methode stap voor stap bekijken welke hoeveelheden je uit het gehele getal kunt halen. 

Leerlingenadviescommissie (LAC): RECTIFICATIE  
De vertegenwoordigers van de LAC zijn Julia Kok en Ruben Ottens. Vorige week stond dit niet helemaal 
goed in de nieuwsbrief. Amy van Os en Mathijs Perik zijn de vervangers. 
Spelling: De volgende categorieregels komen deze week aan bod: 

- Woorden op –ig. Als aan het eind van een meerlettergrepig woord –ug hoort, schrijf je –ig. 
- Woorden op –lijk. Als je aan het eind van een meerlettergrepig woord –lijk hoort, schrijf je luk. 
- Werkwoorden in de tegenwoordige tijd en verleden tijd. 

Apps iPad: Wilt u controleren of de volgende apps op de iPad van uw kind staan: 
- Metric Master 
- Spelling en grammatica  
- Duolingo 
- Mondly 

 
 
GROEP 8  meester Paul 
3D-Kanjers: Dit jaar gaan we werken met een 3D-printer in de klas. Om de printer te kunnen 
gebruiken zullen de kinderen hem eerst zelf in elkaar moeten zetten. Het project zal ongeveer vier tot 
zes weken in beslag nemen. We werken dan op de vrijdagmiddag (na de middagpauze). Voor deze 4-
6 middagen zoek ik opa’s en oma’s die het leuk vinden om een groepje van 4 à 5 kinderen te 
begeleiden. Kennis van techniek is niet noodzakelijk!  
Leerlingenadviescommissie (LAC): Mats en Ninah zijn onze LAC-leden! 
Gym: We zoeken nog ouders die mee kunnen fietsen voor de terugweg naar school (woensdag 11:45u) 
Engels: De kinderen mogen zelf songteksten aandragen, waar we enkele Engelse woordjes uithalen om te 
oefenen. Elke leerling die dit leuk vind kan zich bij mij melden. 
Vraag van de week: Ook dit jaar zijn er weer smiley’s te verdienen met de “vraag van de week” vraag uw 
kind wat dit inhoudt. 
 
 

iPad Service 
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Als u een vraag heeft kunt u afhankelijk van de soort vraag terecht op school of u belt het iPad 

servicenummer:  0597-743100. 

Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 10:00 tot 16:00 uur. Wordt het niet beantwoord of buiten 

deze tijden, dan kunt u de voicemail inspreken. Wij verzoeken u dan de volgende gegevens achter te 

laten: 

•    School 

•    Naam leerling 

•    Vraag/ probleem 

•    Uw telefoonnummer 

Melden van schades kan via het webformulier. 

  
 

Gegevens school 
 
 

Sint Gerardusschool 
Splitting 145 
7826 CT EMMEN 
0591 – 622 465 
stgerardus@primenius.nl 
www.sintgerardus.nl 
directeur – mevr. M. Sijmons 
 

http://www.primenius.nl/ipad/schade
mailto:stgerardus@primenius.nl
http://www.sintgerardus.nl/
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KIES JE instrument 

Algemene Muzikale Vorming 

Altviool 

Basgitaar 

Blokfluit 

Dwarsfluit 

Gitaar 

Harp 

Hobo 

Keyboard 

Klarinet 

Piano 

Saxofoon 

Viool 

Meer weten?  

WWW.MUZIEKSCHOOLMM.NL 

Hooggoorns 24 Emmen  |   T. 06 - 20 65 12 42  |   muziekschoolmm@gmail.com 

Open dag 

  

8   8  oktober  |  10:00-13:00 uur 


