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Nieuwsbrief maart 2018
Na een heerlijke week vakantie, gaan we er weer hard tegenaan.
In de nieuwsbrief van maart leest u de belangrijkste informative voor de komende periode.

Algemeen
Herinrichting Schrijversbuurt
Het afgelopen half jaar is er regelmatig contact geweest tussen de school, de gemeente
Schiedam en de projectleider van de herinrichting van de Schrijversbuurt. Vanuit de school
zijn verschillende keren vragen gesteld over de bereikbaarheid van de school, de veiligheid en
de overlast van hondenpoep. Er staan een aantal acties uit bij de gemeente om te kijken of er
aanpassingen verricht kunnen worden aan de huidige situatie. Wij houden u hiervan op de
hoogte.
Pannenkoek dag verschoven naar 16 maart
Bij het maken van de jaarplanning, stond de nationale pannenkoek dag op 23 maart
ingepland. Landelijk wordt de pannenkoek dag dit jaar gehouden op vrijdag 16 maart. Wij
hebben daarom onze activiteiten een week verschoven. Onze pannenkoek dag zal dus ook op
vrijdag 16 maart 2018 gehouden worden. Informatie over deze
dag heeft u inmiddels van ons ontvangen.
Herhaling: Hulp gezocht voor de pannenkoekdag!
Een aantal ouders heeft zich al opgegeven om te helpen bij het
bakken van pannenkoeken, mee als begeleiding naar Frankeland
of naar de Erker, heel fijn! Maar we hebben nog veel meer hulp
nodig, dus als u mee wilt helpen, graag! Opgeven kan bij juf
Carolien via carolienvangerven@siko.nl
In de week van 12 maart krijgt u de pakken mix mee naar huis. De gebakken pannenkoeken
kunnen op vrijdag 16 maart meteen om 8.30 uur worden af gegeven in de koffiekamer of u
kunt ze in de loop van de ochtend komen brengen, graag uiterlijk 10.30 uur. Koude
pannenkoeken is geen probleem, ze kunnen worden opgewarmd op school.
Studiedag 7 maart
Op woensdag 7 maart is de school een dagje dicht. Alle scholen in Schiedam doen mee aan
een gezamenlijke studiedag georganiseerd door ons SWV Onderwijs dat past. Aan de scholen
is gevraagd om 2 workshops te verzorgen. Juf Danielle zal die dag aan andere meesters en
juffen ons groepsdoorbroken leesonderwijs presenteren en juf Dineke en Ed van SCOOR
vertellen iets over motoriek bij ons op school.
Visietraject
Als school is het belangrijk om mee te gaan in onderwijsvernieuwingen. Wij zijn als team
gestart met het bezoeken van een aantal scholen in Nederland die naar ons idee een
interessant onderwijsconcept hebben. De komende tijd willen we kijken welke elementen we
mogelijk aan ons onderwijs op de Wieken kunnen toevoegen. Maud Leistra, beleidsadviseur
onderwijs, kwaliteit en identiteit binnen SIKO helpt ons hierbij.
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Groot onderhoud
Er staan voor 2018 een groot aantal werkzaamheden gepland voor het onderhoud aan onze
school (zowel binnen als buiten). Wij zijn hier uiteraard heel blij mee en zijn benieuwd naar
het resultaat.
Ouderkamerbijeenkomsten
woe 21 maart creatieve paasworkshop door Marjo Pols
ma 26 april: themabijeenkomst gezonde voeding door Else Marrij Vollebregt (CJG)
do. 7 juni: themabijeenkomst positieve opvoeding door Marieke Schouten (Minters)
Pasen
Van vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april is de school gesloten vanwege Pasen. Donderdag
29 maart vieren wij met elkaar het Paasfeest op school.
Schoolbibliotheek
Alle basisscholen in Schiedam hebben een bibliotheek op school. Om dat te vieren hebben wij
een cadeautje gekregen van de bibliotheek Korenbeurs!
Vrijdagmiddag 9 maart komt de Fiepbus langs bij ons op school. Groep 1/2 en 2/3 mogen er
gezellig een kijkje in gaan nemen.
Wie kent de illustraties van Fiep niet?
Wat is de Fiepbus?
Op 17 december 2016 is het 100
jaar geleden dat Fiep Westendorp
werd geboren. Het werk van de
illustratrice is nog altijd
springlevend. Haar tekeningen
hebben al vele generaties een
bijzondere plek in de harten van
jong en oud gegeven. Dat verdient
een groots en bijzonder feest. De
feestelijke Fiepbus rijdt door het
hele land. De Fiepbus is speciaal
gemaakt om de 100e geboortedag
van Fiep Westendorp te vieren.
Het rijdend kunstwerk is maar liefst 9,5 meter lang en meer dan 3,5 meter hoog! Op de
benedenverdieping van de bus kunnen de jongsten (4-8 jaar) in een doolhof op avontuur in
de wereld van Fiep Westendorp. Ze vinden er allerlei spelletjes en bekende Fiepkarakters. Op
de bovenverdieping kunnen kinderen en begeleiders op de bankjes plaatsnemen om daar
spelletjes te doen, te knutselen en nog veel meer.
Pilot Talentenuurtje
Voor de groepen 5 t/m 8 zijn wij begonnen met de Pilot Talentenuurtje. De reden dat we het
‘Talentenuurtje’ noemen is omdat we werken met het programma Mijn Talent online.
Sommige kinderen hebben wat extra hulp bij de leerstof nodig, die wij uiteraard proberen te
bieden.

Christelijk basisonderwijs

Westfrankelandsestraat 152
3117 AZ Schiedam
010-4261885

www.bs-de-wieken.nl
directeur: S.I. Mak
infodewieken@siko.nl

Andere kinderen hebben juist extra uitdaging nodig en ook deze kinderen willen we genoeg
aandacht kunnen geven. De afgelopen jaren zorgden de leerkrachten in de klas altijd voor
verrijking, verdieping en compacte leerstof. Dit vergt veel van de leerkracht en er is niet altijd
voldoende tijd om de kinderen die aandacht te geven die ze nodig hebben.
Daarbij komt dat we het belangrijk vinden om de kinderen regelmatig te laten werken met
peers (niveaugelijken).
Om die reden willen we met deze kinderen aan de slag. Dit gaan we wekelijks, een uur doen.
De betreffende kinderen gaan in dit uurtje werken binnen een digitale leeromgeving. Binnen
de digitale leeromgeving wordt gewerkt met projecten waar aan allerlei verschillende doelen
gewerkt wordt. Ook zal er gewerkt worden aan de 21st Century Skills (dit is een
verzamelnaam voor een aantal algemene competenties die belangrijk zijn in de huidige
kennis- en netwerksamenleving) en de zogenaamde executieve functies (dit zijn de hogere
cognitieve processen die nodig zijn om activiteiten te plannen en te sturen). De ouders van de
betreffende kinderen zijn op de hoogte gebracht.
Het eerste project waaraan gewerkt wordt, is het maken van een blog. De kinderen maken
een blog over het onderwerp dat zij zelf hebben gekozen. Wanneer de blogpagina’s af zijn,
zullen deze gedeeld worden, zodat u een kijkje kunt nemen.
We houden ook met elkaar een blog bij. Iedere week blogt een andere leerling over het uurtje
waarin we met elkaar gewerkt hebben. Neem gerust eens een kijkje op:
www.bloggers.nl/talentenuurtje.
Als u nog vragen heeft kunt u terecht bij juf Karen of juf Danielle.
Glazen potjes sparen
De eerste week van april gaan we met groep 8 op schoolkamp. Voor een van de spelen ben ik
op zoek naar lege glazen potjes. Bijvoorbeeld olvarit potjes. Deze kunt u in maart inleveren bij
de groepsleerkracht. Die geeft ze dan weer aan mij. Alvast bedankt voor uw hulp!!
Meester Marc

Vanuit de groepen
Groep 1/2
Afgelopen maand hebben we afscheid moeten nemen van Dominika, zij is verhuisd naar Den
Haag. Sanae Salahi en Badreddine Salahi zijn naar Schiedam verhuisd en bij ons in groep 2
gestart eind januari. Welkom Sanae en Badr!
In maart mogen we weer 2 nieuwe leerlingen verwelkomen. K`cianna Peterson start 6 maart
en Damian Snijder zal 14 maart definitief starten. Welkom in groep 1/2!
Deze week starten we met ons nieuwe thema: `Help! Er is brand!`. Meer informatie erover
leest u in de themabrief.
Vrijdag 9 maart zal de Fiepbus langskomen bij ons op school. Onze groep mag daar een kijkje
in nemen en meedoen met wat activiteiten.
Groep 2/3
Over een paar weken is het 21 maart en begint de lente. Dat is iets wat we in de klas leren.
We leren over de dagen van de week en over de maanden van het jaar.
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Nu, net na de vakantie is het weer bijna tijd voor een nieuw thema, daarover meer in een
uitgebreide themabrief.
Ook in deze periode kunt u op woensdagochtenden van half 9 tot kwart voor 9 in groep 2/3
samen met uw kind een boekje lezen. Het doel van deze leesochtenden is om het lezen te
stimuleren. Hoe leuk is het voor de kinderen om nog even lekker met papa, mama, opa, oma,
tante, oom, broer, zus, vriendje, of vriendinnetje samen een boekje te lezen in de groep!?
Wilt u er alstublieft op letten dat de kinderen ook op deze ochtend om half 9 in de klas zijn?
Lezen
De kinderen lezen nu in het boekje van Kern 7, in deze kern leert uw kind: hoofdletters, 'sch'woorden en woorden met de 'ng'-klank .
In de kernen 1 tot en met 6 heeft uw kind alle letters geleerd. In principe kan het nu
eenvoudige eenlettergrepige woorden lezen. Alleen moet het herkennen van woorden nu
nog worden versneld en geautomatiseerd. In de kernen 7 tot en met 12 leert uw kind
woorden lezen die wat moeilijker zijn. Dit zijn de lastige eenlettergrepige woorden zoals kist,
drop, hond, slang, bank, springt, meeuw, ja, zo en woorden van twee en drie lettergrepen.
Ook oefent uw kind om niet meer spellend te lezen. Die lastige eenlettergrepige woorden
worden niet allemaal tegelijkertijd aangeboden en geoefend. Ze zijn verdeeld over
verschillende kernen.
In kern 7 komen vooral de sch-woorden aan de orde en woorden met het lettercluster ng
(ring). Bovendien maken kinderen al kennis met woorden met twee medeklinkers vooraan en
achteraan (stoel, lamp), woorden met –d en –b achteraan (heb, bad) en samenstelling
(zakmes). Ook leert uw kind in deze kern hoofdletters. Kinderen zijn ook steeds beter in staat
om woorden en zinnen te schrijven. Toch zullen kinderen nog niet alle woorden foutloos
schrijven. De leesproblemen zijn soms te moeilijk om de afwijkende schrijfwijze meteen ook
onder de knie te hebben. Zo kan het kind al snel woorden lezen met de letter –d- achteraan.
Maar het foutloos schrijven van woorden als ‘heb’ en ‘had’ is moeilijker. Vandaar dat vanaf
kern 7 het kunnen lezen en kunnen schrijven van woorden niet helemaal parallel meer loopt.
Als uw kind toch woorden schrijft waar spelfouten in zitten, hoeft dat dan ook nog niet altijd
verbeterd te worden.
Lees tip 1:
Vlot en geautomatiseerd leren lezen kunt u oefenen via de volgende link.
http://leestrainer.nl/vll/veiligenvlot/kern7.pdf
Lees tip 2:
Elke dag even thuis in een boek lezen is belangrijk. Zo kunt uw kind veel leeskilometers
maken. Door het lezen uit boeken stimuleert u niet alleen de leestechniek, maar ook het
begrijpend lezen en de spelling van woorden. Ook de woordenschat wordt uitgebreid. Denk
bijvoorbeeld aan het lezen van een tijdschrift als de Donald Duck (junior).
Bent u op zoek naar leuke boeken voor uw kind: neem uw kind bijvoorbeeld mee naar de
bibliotheek. De bibliotheek heeft een groot aanbod boeken en uw kind kan er zelf op zoek
gaan naar boeken die aansluiten bij zijn of haar interesses! Boeken over zwemles, voetbal,
paarden, prinsessen, ridders en noem zo maar op, zijn te leen in de bibliotheek. Een
lidmaatschap voor uw kind bij de bibliotheek in Schiedam is gratis.
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Kinderen van 0-17 (!) jaar kunnen gratis lid worden en tot wel 8 boeken per keer lenen. De
leenperiode is telkens maximaal 3 weken. Voor meer
info: https://www.debibliotheekschiedam.nl/lidmaatschap/tarieven
Rekenen
We rekenen nog even door in blok 6 en we werken daarbij aan de volgende doelen:
Getallen en bewerkingen, even en oneven. In de context van brieven en huisnummers en via
het tellen met grote stappen van twee Leren de kinderen hoe ze even getallen en oneven
getallen kunnen herkennen. Zij weten dat alle even getallen eindigen op 0, 2, 4, 6 of 8 en dat
alle oneven getallen eindigen op 1, 3, 5, 7 of 9.
Het = -teken. In dit blok wordt het = -teken geïntroduceerd in de betekenis van 'is evenveel
als'. De kinderen maken de stap van het tekenen van getallen naar het noteren van
bijpassende sommen.
Ervoor en erna. De kinderen leren getallen voor en na vijftallen (zoals 25, 35, 45 en 55) te
benoemen en schrijven.
Tellen met sprongen. Met behulp van voorwerpen die per 10 stuks zijn verpakt, verkennen de
kinderen de telrij tot en met 100. Met voorwerpen die per 5 stuks zijn verpakt, tellen de
kinderen tot en met 55.
Meten, klokkijken: hoe laat is het? ln dit blok oefenen de kinderen de moeilijke tijden op de
wijzerklok, bijvoorbeeld 'tien voor half 9' of 'dertien minuten over half 3'.
Gewicht: lichter dan, zwaarder dan, even zwaar De kinderen vergelijken voorwerpen uit het
Lokaal met een pak suiker. Ze beantwoorden vragen ais: 'Welke voorwerpen zijn zwaarder of
lichter dan een pak suiker? Welke voorwerpen zijn even zwaar?'
Rekenen met geld: De kinderen oefenen het inwisselen van bedragen bestaande uit munten
van 1 cent voor munten van 2, 5, 10 en 20 cent.
Groep 5 t/m 8: Gastles Evides
Op donderdagochtend 8 maart zal in de groepen 5 t/m 8 een gastles worden gegeven door
Evides. Dit past heel mooi bij het nieuwe thema “Water” waar de groepen over gaan werken
de komende periode.
Groep 4/5
De afgelopen weken is er in groep 4/5 hard gewerkt. Er werd gewerkt aan het thema "De
Romeinen". Groep 4 was bezig aan een muurkrant. In de klas hingen mooie resultaten. Groep
5 heeft per tweetal een PowerPoint presentatie gemaakt en deze gepresenteerd aan de klas.
Met de klas hebben we ook leuke uitjes gemaakt. Zo zijn we met hulp van een aantal ouders
naar het Museon geweest in Den Haag. De kinderen hebben genoten van de les en alle
activiteiten die ze konden doen. Het is zeker een aanrader om daar ook een keer met uw
gezin naar toe te gaan.
We zijn ook met de klas naar de schaatsbaan geweest bij het Stadserf. De kinderen hebben
genoten van het schaatsen!
De portfolio's zijn voor de vakantie meegegaan met de kinderen. De komende periode mogen
de kinderen deze nog thuis houden. Een afsluiting van een periode hard werken.
In maart is weer het jaarlijkse voetbaltoernooi. Deze wordt gehouden op 14, 21 of 28 maart.
Het zou leuk zijn om daar met een team heen te gaan en natuurlijk met veel supporters.
Anders dan andere jaren wordt dit toernooi bij het veld van Kethel Spaland gehouden.
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Naast alle leuke dingen werd er in de klas ook weer hard gewerkt met de diverse vakken. Met
taal werken de kinderen uit groep 4 aan de lidwoorden en zelfstandig naamwoorden. En wat
zijn werkwoorden? Groep 5 is bijvoorbeeld bezig met vergelijkingen en ‘Hoe geef je een
mening?’.
Met rekenen werken de kinderen van groep 4 aan keer- en geldsommen. Maar we werken
ook aan hele en halve kilo’s en wat gebeurt er dan met de prijs? Groep 5 krijgt te maken met
lastige deelsommen. Kortom, er wordt weer hard gewerkt.
Na de vakantie start ook weer een nieuw thema. We gaan het hebben over water in alle
vormen. Denk aan de zee, rivieren, regen, schoon drinkwater, overstromingen enzovoort. Op
donderdag 12 april gaan we samen met groep 4/5 en 5/6 een proefjesmiddag houden met
water. Die middag zal om 13.00 uur starten. We zoeken hier nog hulpouders voor. Als u tijd
en zin heeft, kunt u een mailtje sturen naar meester Marc.
Vol enthousiasme gaan we na de heerlijke voorjaarsvakantie weer aan de slag!
Groep 5/6
De vakantie is weer voorbij en ook groep 5/6 gaat weer aan de slag met een nieuw thema. Dit
keer gaat groep 5/6 aan de slag met het thema “Water”. Hierbij leren de leerlingen waar
water voor gebruikt kan worden, dat waterkracht als een natuurlijke energiebron gebruik kan
worden en leren zij alles over de kringloop van het water. Natuurlijk komt ook de
watersnoodramp en de stormvloedkering aan bod.
Groep 5/6 krijgt na de vakantie ook een nieuwe leerling erbij. Wij heten Ashley hartelijk
welkom en hopen dat je het erg naar je zin zult krijgen!
Met spelling heeft groep 5 in het nieuwe blok vooral veel herhaling van de categorie regels. Er
wordt vooral gewerkt aan de regels van knabbelen en de regels van de mollen en de molen.
Groep 6 krijgt daarentegen nieuwe regels aangeboden. Er zal veel gewerkt worden met de
regels van politie en de werkwoorden in de tegenwoordige tijd/verleden tijd.
Met taal leert groep 5 hoe je iemand precies beschrijft, hoe je precies naar informatie moet
luisteren en leren zij hoe je zinnen in zinsdelen kan verdelen. Groep 6 leert hoe je iets in de
directe reden en in de indirecte reden schrijft. Daarnaast leert groep 6 hoe je laat merken of
je het met een stelling eens of oneens bent.
Op 16 maart gaat groep 5/6 pannenkoeken bakken bij wijkcentrum De Erker voor oudere
bewoners uit de buurt. We zijn nog op zoek naar 2 ouders die mee willen om te helpen met
bakken! U kunt zich opgeven bij juf Carolien via carolienvangerven@siko.nl of bij meester
Martijn zelf. Alvast bedankt!
Groep 7/8
Na een heerlijke, koude voorjaarsvakantie, gaan we er weer tegenaan.
Voor de vakantie hebben we gehoord hoe we een werkstuk of een spreekbeurt maken.
We hebben een A4 in onze map, met daarop de belangrijkste info.
De leerlingen van groep 7 schrijven een werkstuk, de jongens en meiden van groep 8
bereiden een spreekbeurt voor.
We hebben met elkaar afgesproken dat de werkstukken ingeleverd worden, uiterlijk vrijdag
23 maart.
De spreekbeurten worden op verschillende dagen ingepland, uw zoon/dochter weet wanneer
hij/zij aan de beurt is.
Graag noemen we nog even Nieuwsbegrip XL, de bedoeling is dat alle leerlingen elke week
een les (online) maken als huiswerk.
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We oefenen het tempo rekenen: + en - tot 100, de tafels en de deeltafels. We hebben
uitgelegd hoe dit soort sommen online geoefend kunnen worden. Het is een belangrijke basis
voor rekenen, fijn als u samen dit soort sommen oefent met uw zoon/dochter.
Deze week starten we met ons nieuwe thema, het heeft alles te maken met 'water'. Eén van
de activiteiten die we rond dit thema gaan doen is een les van Evides, donderdag as. Deze les
wordt gegeven op school.
Op dinsdagochtend 13 maart wandelen we met elkaar naar de Grote kerk (in de Lange
Kerkstraat). Daar wordt een deel van de Mattheus Passion uitgevoerd. De Mattheus Passion
wordt in de tijd voor Pasen vaker uitgevoerd, ook in Schiedam.
Wij zijn uitgenodigd om even te komen luisteren en zullen ook een korte uitleg krijgen hoe
zo'n muziekstuk in elkaar zit en hoe het uitgevoerd wordt.
Marika Pos, verbonden aan bibliotheek De Korenbeurs, gaat groep 7/8 de komende weken
een tweetal workshops geven.
Op maandag 12 maart zullen wij een bezoek brengen aan bibliotheek De Korenbeurs. We
krijgen daar meer te horen over hoe je makkelijk een boek opzoekt. Handig bijvoorbeeld voor
je werkstuk of spreekbeurt. De workshop start om 10.15 uur. We zoeken nog een ouder die
het leuk vindt om mee te gaan. U kunt zich opgeven bij juf Carolien
(carolienvangerven@siko.nl)
Op maandag 19 maart krijgen we een les over het zoeken van informatie op internet. Deze
workshop vindt plaats in de klas.
Op 16 maart gaan wij weer pannenkoeken bakken voor de bewoners van Frankeland. We zijn
nog op zoek naar 3 ouders die mee willen om te helpen met pannenkoeken bakken. Opgeven
kan bij juf Carolien via carolienvagerven@siko.nl Alvast bedankt!

Vanuit onze partners
PSZ De Peutertuin
Intussen is de vakantie weer voorbij en daarbij ook ons vorige thema "Ik ben ziek." We hopen
dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en dat de kinderen die voor de vakantie echt ziek
waren, weer helemaal opgeknapt zijn.
Wij gaan deze week starten met het nieuwe thema: "Help! Er is brand. Samen met de
groepen 1.2 en 3 gaan wij van alles leren over de brandweer en wat daarbij komt kijken. We
maken een kazerne na en in de huishoek zullen regelmatig brandjes geblust gaan worden. We
zijn al druk aan het proberen of het mogelijk is om eens een kijkje te nemen bij de echte
brandweerkazerne. Mocht dit lukken, dan brengen wij jullie daar zo snel mogelijk van op de
hoogte. Duim allemaal even mee!!
Ook de boekjes over het thema zijn al gereserveerd bij de bibliotheek. We gaan er weer een
leuke tijd van maken!
Loïs heeft voor de vakantie afscheid van ons genomen. Zij gaat binnenkort starten op de
basisschool. Gelukkig kunnen wij ook weer 4 nieuwe peuters welkom heten. Kayley, Aisa en
Lovely starten gelijk na de vakantie en aan het eind van de maand start ook Mecx bij ons.
Damian is al volop aan het wennen bij juf Ingrid. Hij zal binnenkort De Peutertuin gaan
verlaten.
Jarigen:
Ahsen wordt 12 maart 3 jaar
Damian wordt 13 maart 4 jaar
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BSO Tjasker
De voorjaarsvakantie is weer voorbij! Wat is het koud geweest. Maar wij
hebben in de vakantie weer leuke activiteiten gedaan. Op maandag zijn
we creatief geweest met een plankje, spijkers, verf en wol.
Op dinsdag zijn we sportief geweest. We hebben gevoetbald,
gebasketbald, tikkertje gespeeld en trefbal. We hebben tussen de
middagaardappelen, doperwten met peentjes en een visstick gegeten.
Op woensdag hadden we een verrassingsuitje naar Schiphol!
Eerst met
de bus naar het treinstation, en daarna met de trein naar Schiphol.
Wat een avontuur. De kinderen vonden de reis al leuk.
Op Schiphol hebben wij een super, leuke, leerzame en
interessante speurtocht gedaan. En als klap op de vuurpijl, zijn
ze ook nog eens op de foto geweest met piloten!
Op donderdag hebben wij een bezoek gebracht aan de Volkstuin BSO. Daar hebben we
heerlijk buiten gespeeld, een aardbeien speurtocht en tussen de middag heerlijk
courgettesoep gegeten.
Op vrijdag zijn wij naar de Margriethal geweest, om te springen! Er waren allemaal
springkussens in de hal, waar de kinderen de hele dag zich hebben kunnen vermaken.
Dat waren onze avonturen van de voorjaarsvakantie. Voor de Meivakantie zijn we alweer
druk bezig om het programma te maken. Heeft u nog leuke ideeën, laat het ons weten via
tjasker@komkids.nl.
Op woensdag 7 Maart en op vrijdag 30 Maart zijn de kinderen vrij van school. Op deze dag is
de BSO wel open. En zullen wij bij BSO ZiezoKids gaan spelen. Heeft
u deze dagen opvang nodig, laat het ons weten.
In de maand Maart hebben wij twee jarigen. Op 15 Maart wordt
Luca uit groep 2/3 alweer 7 jaar. En Noah wordt op 18 Maart
alweer 6 jaar. Jongens alvast van harte gefeliciteerd.

Heeft u vragen over de opvang? U kunt altijd even langs lopen of contact
met ons opnemen.
T: 06 – 22 77 38 59
E: tjasker@komkids.nl
W: www.komkids.nl

