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Nieuwsbrief van de Sint 
Gerardusschool 

 12 september 2017 

 

Agenda 

 
 

 

Deze week 

Dag 

Donderdag 

 

Datum 

14-09 

 

Tijd 

14.30-16.00 

 

 

 

Activiteit 

Teamvergadering 

 

 

 
 

Komende week 

Dag 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag 

 

Datum 

19-09 

20-09 

21-09 

22-09 

 

Tijd 

14.30-19.00 

15.15-16.45 

14.30-19.00 

Hele dag 

 

 

 

Activiteit 

Kennismakingsgesprekken 

Teamscholing; Snappet in Zwolle 

Kennismakingsgesprekken 

Directie afwezig 

 

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

 
 

De eerste week zit er alweer op. De kinderen hebben hun juf of meester al wat beter leren kennen. Om een 
goed schooljaar te hebben, besteden de leerkrachten de eerste weken veel aandacht aan groepsvorming. 
Dit is essentieel om er samen een goed schooljaar van te maken. Daar is iedereen voor een deel 
verantwoordelijk voor. Er worden gesprekken gevoerd, spelletjes gedaan en veel samen gewerkt.  

Volgende week zijn de kennismakingsgesprekken. Mocht u nog geen tijd hebben ingepland, dat kan nog t/m 
donderdag.  

Met hartelijke groet, 

Marjolein Sijmons 

 

Mededelingen 

 
  

Kennismakingsgesprek op 19 en 21 september 

Wij willen graag met u als ouder in gesprek gaan over uw zoon en/of dochter. In dat gesprek vertelt u 
ons over uw kind. De uitnodiging hangt bij het lokaal van uw zoon/ dochter. Indien u een persoonlijk 
gesprek met de leerkracht van uw kind(eren) wilt, kunt u op het inschrijfformulier aangeven dat u 
langskomt. De inschrijflijst voor dit kennismakingskwartier hangt bij het lokaal waar uw zoon of 
dochter. U kunt u tot uiterlijk 14 september inschrijven. 

Jaarplanning 

De jaarplanning van dit schooljaar hebben we op de website geplaatst. De planning komt in een later 
stadium in Social Schools te staan. U zult de planning niet in het ouderportaal van ParnasSys vinden.  

Nieuws van de Culturele Commissie: 
De Culturele Commissie organiseert op vrijdag 15 september a.s. van 15.00 tot 17.00uur een 
spelmiddag in Barger-Oosterveld. Als locatie hebben wij gekozen (net als voorgaande jaren) bij 
Marion Koop Splitting 113. Er zijn diverse spelletjes. Ook is er een springkussen en bij mooi weer ook 
waterspelletjes voor kinderen van groep 1 t/m 5, peuters en ouders. De kosten zijn € 1,00 per kind 
(hiervoor krijgen de kinderen een hapje en een drankje).  
Deelname is op eigen risico en kinderen tot 6 jaar onder begeleiding van ouder(s). 
Ouders kunnen tegen betaling van € 1,00 koffie en thee krijgen. 
 
Graag zien we jullie op vrijdag 15 september a.s. op de spelmiddag! 

 
De Culturele Commissie 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6E4pny_x2h41PM&tbnid=0VNTcl9a3GUAHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://romellebroas.blogspot.com/2010/10/pen-or-pencil.html&ei=bBEvUqWLHoev0QXlxoGgAg&bvm=bv.51773540,d.ZG4&psig=AFQjCNG0mzOmDU96dNQDUh3kc7vwcss6qA&ust=1378902682602499
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Nieuws uit de groepen 

 
 

GROEP 1  juf Sarah en juf Linda 

De eerste week zit er al weer op! 
Nieuwe leerlingen: Vorige week maandag zijn Mara Habing en Bram Siebum voor het eerst bij ons 
geweest. Zij komen iedere maandag en woensdag tot 11.00 uur bij ons in de klas. Gisteren is Ismay 
Bos voor het eerst bij ons geweest. Zij komt iedere maandag en donderdag tot 11.00 uur bij ons in de 
klas. Wij wensen Mara, Bram en Ismay heel veel plezier bij ons! 
4 jaar: Isabeau de Bruijn is in de vakantie 4 jaar geworden en Sam Schrik is nu ook 4 jaar, zij komen 
vanaf nu elke dag bij ons op school! Wij wensen Isabeau en Sam heel veel plezier in groep 1! 
Thema: Deze week werken we omtrent het thema ‘Jij en ik’. We besteden veel aandacht aan 
kennismakingsspelletjes en groepsvorming om elkaar beter te leren kennen. 
Vrije inloop: Sinds gisteren werken we met een vrije inloop. De kinderen mogen om 8.15 uur de klas 
komen en dan direct een tafel kiezen om te werken/spelen. Rond 8.45 uur gaan we in de kring en 
starten we samen de dag. Het voordeel hiervan is dat kinderen niet hoeven te wachten in de kring tot 
alle kinderen in de klas zijn. Daarnaast kunnen de kinderen ook even aan papa of mama laten zien 
waar ze mee aan het werk gaan 🙂.  
Werken: Bij het werken passen we ideeën toe uit Reggio Emilia. De leerkracht hoort vertrouwen in de 
kinderen te hebben en te geven. Als leerkracht moet je vooral veel kijken en loslaten, maar wel 
bereikbaar zijn. We hebben dan ook niet meer altijd verplichte werkjes, maar we geven daarnaast 
voorstellen van wat de kinderen zouden kunnen maken. Daarnaast blijft er voor de kinderen veel 
ruimte over om zelf invulling/verwerking aan een thema te geven. Uiteraard werken we nog steeds 
aan doelen en leren we de kinderen vaardigheden.  
Deze week is het volgende voorstel aangeboden:  
* Schooltas knippen en versieren: voor het versieren maken de kinderen i.i.g. gebruik van 
plakfiguurtjes, daarnaast mag ook gebruik gemaakt worden van kleurpotlood, stift en/of wasco.  
We gaan deze week ook aan de slag met het groepsschilderij, de kinderen gaan een hartje prikken.  
Zingen: Deze week leren de kinderen het lied ‘Vriendjes en vriendinnetjes’, 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 opzegversje ‘Kom, dan gaan we buiten spelen’, de kinderen 
hebben deze ook vandaag mee naar huis gekregen. Uw kind kan vast wel een stukje opzeggen, evt. 
kunt u een beetje helpen, gebruik makend van het liedjesmapje.  
Wensjes en bijzonderheden: Op de gang ligt een groen boekje waar u te maken wensjes in kunt 
noteren. Daarnaast kunt u daar evt. bijzonderheden in kwijt, bijvoorbeeld als uw kind die dag door 
iemand anders wordt opgehaald. 
Noodnummers: 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)! 
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. 
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GROEP 2  juf Marieke en juf Linda 
Thema: De komende periode werken we omtrent het thema ‘Jij en ik’. We besteden veel aandacht 
aan kennismakingsspelletjes en groepsvorming om elkaar beter te leren kennen.  
Vrije inloop: Sinds gisteren werken we met een vrije inloop. De kinderen mogen om 8.15 uur de klas 
komen en dan direct een tafel kiezen om te werken/spelen. Rond 8.45 uur gaan we in de kring en 
starten we samen de dag. Het voordeel hiervan is dat kinderen niet hoeven te wachten in de kring tot 
alle kinderen in de klas zijn. Daarnaast kunnen de kinderen ook even aan papa of mama laten zien 

waar ze mee aan het werk gaan 🙂.  

Werken: Bij het werken passen we ideeën toe uit Reggio Emilia. De leerkracht hoort vertrouwen in de 
kinderen te hebben en te geven. Als leerkracht moet je vooral veel kijken en loslaten, maar wel 
bereikbaar zijn. We hebben dan ook niet meer altijd verplichte werkjes, maar we geven daarnaast 
voorstellen van wat de kinderen zouden kunnen maken. Daarnaast blijft er voor de kinderen veel 
ruimte over om zelf invulling/verwerking aan een thema te geven. Uiteraard werken we nog steeds 
aan doelen en leren we de kinderen vaardigheden.  
Deze week is het volgende voorstel aangeboden:  
* verjaardagskroontjes knippen/prikken en versieren: voor het versieren maken de kinderen i.i.g. 
gebruik van plakfiguurtjes, daarnaast mag ook gebruik gemaakt worden van kleurpotlood, stift en/of 
wasco of diamanten.  
We gaan deze week ook aan de slag met het groepsschilderij, de kinderen gaan een potje en een 
bloem knippen en versieren.  
Wensjes en bijzonderheden: Op de gang ligt een klein boekje waar u te maken wensjes in kunt 
noteren. Daarnaast kunt u daar evt. bijzonderheden in kwijt, bijvoorbeeld als uw kind die dag door 
iemand anders wordt opgehaald.     

Noodnummers: I.v.m. calamiteiten vind ik 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, kan ik altijd iemand bereiken (ook wanneer er een 
systeemstoring is)!    

Fonemisch bewustzijn: Morgen leren we de letter/klank 'b'. De kinderen mogen plaatjes meenemen 
van dingen die met deze letter/klank beginnen voor in onze lettermuur.   

Rapporten: Zorgt u ervoor dat de rapporten weer op school komen? (graag voor 18 september) 

Gymschoenen: Veel gymschoenen zijn te klein, wilt u zelf kijken of uw kind de juiste maat in zijn/haar 
gymtasje heeft. U kunt ze wisselen in de bak in de paarse kast.    

Mededeling: Donderdag en vrijdag zijn juf Linda en juf Marieke niet op school i.v.m. twee 
studiedagen. Er komt een invalleerkracht in groep 2.  

 

GROEP 3  juf Patricia en juf Kristel 
Kennismakingsgesprekken: De lijst voor de kennismakingsgesprekken hangt op het raam. De 
gesprekken op dinsdag 19 september zullen met juf Patricia zijn en de gesprekken op donderdag 21 
september zullen met juf Kristel zijn. In dit gesprek vertelt u over uw kind.  
Rapporten: Graag ontvangen wij de rapporten zo spoedig mogelijk. 

Gym: Vorige week hebben we onze eerste gymles in de sporthal gehad. Wat was dat spannend, maar 
erg leuk. 
Omdat we graag op tijd willen beginnen is het handig om die dag makkelijke kleding en schoenen aan 
te laten doen.  
 
Noodnummers:  
Wilt U ervoor zorgen dat de gegevens in ParnasSys up-to-date zijn? 
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Pasfoto: Voor een groepswerk zijn we van iedere leerling een pasfoto nodig. 
Graag zo spoedig mogelijk inleveren. 
 
Lezen: We hebben al een aantal woorden en letters geleerd; Ik, maan, roos, vis en sok.  
m, r, v, i, s 
Vanaf volgende week krijgen de kinderen een veilig en vlot boekje mee naar huis.  
Het is de bedoeling dat ze de woordrijtjes lezen waar we op dat moment mee bezig zijn. 
Dit zal in de nieuwsbrief staan. 
 
Informatieavond groep 3: Dit zal plaatsvinden op dinsdag 26 september vanaf 19.00 uur. Wees 
welkom! 
 
Rekenen: We zijn bezig met getalbegrip, hoeveelheden, de getallenlijn t/m 20 
 

GROEP 4  juf Bianca en juf Kristel 
Kennismakingsgesprekken: De lijst voor de kennismakingsgesprekken hangt op het raam. De gesprekken 
op dinsdag 19 september zullen met juf Kristel zijn en de gesprekken op donderdag 21 september zullen 
met juf Bianca zijn. In dit gesprek vertelt u over uw kind. 
  
Taal: We zijn begonnen met het eerste hoofdstuk van onze taalmethode 'Taal op maat'. Dit hoofdstuk 
heet 'Waar woon jij?'. De kinderen leren de verschillende kamers benoemen, we bekijken 
verschillende meubels, we leren wat naamwoorden zijn en wat dubbelwoorden zijn. Het is even 
wennen. We lezen de opdrachten en bekijken de plaatjes in het taalboek en maken de opdrachten in 
ons werkboek.  

Spelling: Afgelopen week hebben de kinderen geleerd om mkm-woorden (medeklinker-klinker-
medeklinker) met een korte of lange klank correct te schrijven. De regel die hier bij hoort is: schrijf het 
woord zoals je het hoort. Deze week leren de kinderen mkm-woorden met een klank met twee 
verschillende letters correct te schrijven. Dit zijn woorden zoals 'poes'. De regel die hierbij geldt is ook: 
schrijf het woord zoals je het hoort. Elke week is er op vrijdag een dictee over de woorden die ze die 
week hebben geleerd.  

Rekenen: We oefenen het plaatsen van getallen t/m 100 op de getallenlijn. Tevens oefenen we 
plussommen en minsommen met tientallen, zoals 20 + 30 =, 70-40 =. Ook oefenen we met het 
automatiseren t/m 20. 

Schrijven: We leren deze week de hoofdletter N. 

Rapporten: Zorgt u ervoor dat de rapporten weer op school komen? (graag voor 18 september)   

 

GROEP 5     juf Harma  
KiVa:  
We gaan werken rondom het thema “Iedereen verdient respect”. 
Wederzijds respect vormt de basis voor alle vormen van samen zijn. 
Iedereen heeft recht op respect/ tegelijkertijd heeft ook iedereen de plicht anderen met respect te 
behandelen. 
Met respect wordt bedoeld dat ieder mens als waardevol en uniek wordt behandeld en niet minder waard is 
dan anderen. 
Respect is dus niet iets wat je alleen voor presidenten, koningen of popsterren hoeft te hebben; iedereen 
verdient een respectvolle behandeling. 

Rapporten:  
De rapporten hoop ik voor 18 september allemaal terug te hebben. 
Taal:  
“Bij ons thuis” is het thema waar we tijdens de taallessen over werken.  
Het alfabetiseren komt aan de orde in dit thema.  
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Wilt u thuis met enige regelmaat het alfabet oefenen met uw zoon/dochter?  
Lezen:  
We oefenen elke dag met lezen.  
Kinderen genieten van de leuke boeken en verhalen. 
Het zou fijn zijn als de kinderen ook thuis elke dag 10 minuutjes lezen. 
Voorlezen vinden ze ook prachtig en is goed voor de taalontwikkeling. 
De kinderen mogen een mooi leesboek van thuis op school gebruiken tijdens het stillezen.  
Noodnummers:  
Wilt U ervoor zorgen dat de gegevens in ParnasSys up-to-date zijn? 
Leerlingenadviescommissie:  
Vorige week hebben we in de klas verkiezingen gehouden voor de leerlingenadviescommissie (LAC). 
Uit de groepen 5 t/m 8 worden twee kinderen gekozen om de groepsbelangen te behartigen. 
De kinderen zullen eens in de 6 tot 8 weken vergaderen onder leiding van juf Marjolein.  
De vergaderingen zullen onder schooltijd plaats vinden. 
De kinderen krijgen op deze manier een kans om mee te beslissen/ advies te geven over onderwerpen die 
zich hiervoor lenen. 
Uit groep 5 mogen Fedde en Eline de klas gaan vertegenwoordigen.  
In geval van ziekte neemt Daphne de taken van Eline over en Thijs de taken van Brent.  
Veel succes! 
Pasfoto:  
Voor twee groepsopdrachten wil ik graag van alle leerlingen twee pasfoto’s hebben. 
Graag z.s.m. inleveren. 
 
GROEP 6  juf Vinnie 
Topomaster: De kinderen hebben uitleg gehad over Topomaster en alle kinderen hebben een eigen 
wachtwoord gekregen. Inloggen kan soms lastig zijn voor de kinderen omdat ze 3 gegevens nodig 
hebben! Ze gaan naar www.blinkstart.nl. De schoolcode is 514714. De persoonlijke wachtwoorden 
bestaan allemaal uit 3 woorden. Tussen de woorden horen spaties te staan. De eerste periode mogen 
ze de levels over provincies, hoofdsteden en wateren uitspelen. Ze mogen dan pas na de toets van 30 
oktober verder spelen. Het is belangrijk om de levels uitgespeeld te hebben voor de toets! 
 
Leerlingenadviescommissie: Vorige week hebben we in de klas verkiezingen gehouden voor de 
leerlingenadviescommissie (LAC). Uit de groepen 5 t/m 8 worden twee kinderen gekozen om de 
groepsbelangen te behartigen. De kinderen zullen eens in de 6 tot 8 weken vergaderen onder leiding van juf 
Marjolein. De vergaderingen zullen onder schooltijd plaats vinden. De kinderen krijgen op deze manier een 
kans om mee te beslissen/ advies te geven over onderwerpen die zich hiervoor lenen. Uit groep 6 mogen 
Brent en Kate de klas gaan vertegenwoordigen. In geval van ziekte vervangen Nina en Bas.  

Kinderboekenweek: Ook dit jaar zullen we aandacht besteden aan de Kinderboekenweek. In de week van 
9 oktober gaan we beginnen. Alle kinderen hebben een oud t- shirt nodig om op te werken! Het mag gerust 
een oude werk t-shirt van papa o.i.d. zijn. Het is wel belangrijk dat er geen print op staat. De kleur is niet 
belangrijk! Wilt u eentje zo snel mogelijk meegeven?  

Squla: Vandaag hebben alle kinderen een nieuw wachtwoord gekregen voor Squla. Het is belangrijk dat ze 
vanaf vandaag hiermee gaan werken; op deze manier kan ik achter de schermen de resultaten van de 
kinderen bijhouden!   

GROEP 7  juf Esther en juf Lisanne 
Kennismakingsgesprekken: De lijst voor de kennismakingsgesprekken hangt op het raam. De 
gesprekken op dinsdag 19 september zullen met juf Esther zijn en de gesprekken op donderdag 21 
september zullen met juf Lisanne zijn. In dit gesprek vertelt u over uw kind.  
 
Weerbaarheidstraining: Vanaf aankomende woensdag krijgen alle kinderen van groep 7 
weerbaarheidstraining. Dit onder begeleiding van 2 gediplomeerde begeleiders van de organisatie 
GET FLEX. Hiervoor zal de groep in tweeën verdeeld worden, 1 groep gaat naar de sporthal en de 
andere groep krijgt de training in de speelzaal. Deze trainingen worden tijdens de gymles gegeven. 
Een brief met verdere informatie over de weerbaarheidstraining heeft uw kind vandaag mee naar huis 
gekregen.  

http://www.blinkstart.nl/
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Rekenen: In dit blok wordt er aandacht besteed aan het kolomsgewijs delen, hierbij is het belangrijk 
dat de kinderen de tafels paraat hebben. Mocht dit niet het geval zijn, dan is het belangrijk dat deze 
thuis ook extra geoefend. Tafelmonsters is hier een geschikte app. voor. Verder wordt ook het 
kolomsgewijs optellen en aftrekken herhaald.  

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. 

 
Groepsdoelen en leergesprekken: Deze week zijn we gestart met de groepsdoelen. De leerlingen 
gebruiken hiervoor verschillende apps zoals "grammatica en spelling" en de website www.rekenen-
oefenen.nl. Hier kunnen ze thuis ook mee oefenen, neem gerust een kijkje bij deze apps. Ook worden 
er met de kinderen leergesprekken gevoerd. Tijdens deze gesprekken wordt besproken hoe het met 
de kinderen gaat in de groep (welbevinden), waar ze moeite mee hebben of juist heel goed kunnen en 
hoe we als leerkrachten ze het beste daarin kunnen begeleiden. 

Spelling: Deze week werken we over de volgende categorieregels:  
Toren woorden: hoor je aan het eind van een klankgroep een lange klank, dan schrijf je maar één 
klinker.  
Torren woorden: hoor je aan het eind van een klankgroep een korte klank, dan volgen er altijd twee 
medeklinkers.  
Golven woorden: als je een woord dat eindigt op een f of een s langer maakt, wordt de f een v en de s 
een z.  
Dirigent woorden: woorden met een i in plaats van een ie. Deze woorden moet je onthouden.  
Honderd woorden: woorden die eindigen op –erd of aard, krijgen achteraan een –d.  
 
Leerlingenadviescommissie (LAC): Deze week hebben we in de klas verkiezingen gehouden voor 
de leerlingenadviescommissie (LAC). Mara Noordhuis en Teun de Bruijn gaan groep 7 
vertegenwoordigen in de LAC. De kinderen zullen eens in de 6 tot 8 weken vergaderen onder leiding 
van juf Marjolein. De vergaderingen zullen onder schooltijd plaats vinden. De kinderen krijgen op deze 
manier een kans om mee te beslissen/ advies te geven over onderwerpen die zich hiervoor lenen.  

 

GROEP 8  meester Paul 
Agenda: We gaan dit jaar beginnen met het werken in een agenda. Het is handig als alle leerlingen er 
zelf eentje aanschaffen. P.s. liever geen dure agenda, want de mate waarin we er mee werken is nog 
niet zo intensief als het voortgezet onderwijs! U kunt bij de action agenda's kopen voor  1 Euro. 
Groepsdoelen en leergesprekken: Deze week zijn we gestart met de groepsdoelen. De leerlingen 
gebruiken hiervoor verschillende apps zoals "grammatica en spelling" en de website www.rekenen-
oefenen.nl. Hier kunnen ze thuis ook mee oefenen, neem gerust een kijkje bij deze apps. Ook worden 
er met de kinderen leergesprekken gevoerd. Tijdens deze gesprekken wordt besproken hoe het met 
de kinderen gaat in de groep (welbevinden), waar ze moeite mee hebben of juist heel goed kunnen en 
hoe we als leerkrachten ze het beste daarin kunnen begeleiden. 
 

 

http://www.rekenen-oefenen.nl/
http://www.rekenen-oefenen.nl/
http://www.rekenen-oefenen.nl/
http://www.rekenen-oefenen.nl/
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Agenda voor de komende periode:  

Dinsdag 19 sept.          Kennismakingsgesprekken 

Donderdag 21 sept.     Kennismakingsgesprekken 

 

 

iPad Service 

 
 

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/

