INFO
Jaargang 18/19
nr. 1
12 september 2018
redactie: Alette Schaafsma & Patricia Meyer
_______________________________________________________________________________________

Beste ouders/verzorgers,
Het schooljaar is nog maar anderhalve week jong en toch is het alsof er slechts een korte
onderbreking heeft plaats gevonden. We hopen dat iedereen weer fris en uitgerust aan het nieuwe
schooljaar begonnen is..
Veel kinderen zijn op een nieuwe plek gestart en leren hun nieuwe klasgenootjes en juffen kennen.
Wij ontvingen nieuwe kinderen in de onderbouw maar ook in de midden- en bovenbouw zijn er
kinderen bij ons gestart. Al deze kinderen wensen wij een fijne tijd bij ons op school toe.
Niet alleen onze leerlingen blijken enorm te zijn gegroeid, sommige juffen kunnen er ook wat van.
Als juf Anneloes en juf Mariska binnenlopen, verschijnt er eerst een buik en dan een juf. We weten
natuurlijk dat dit komt omdat zij in blijde verwachting zijn!
Gelukkig zijn we er in geslaagd voor beide juffen vervanging te vinden. In deze tijd met een krappe
arbeidsmarkt is dat een hele prestatie! U heeft vast via de media gevolgd dat er in het onderwijs
een enorm tekort aan leerkrachten is ontstaan. Ook in Hoorn en omstreken starten scholen het jaar
met een tekort aan personeel, waardoor klassen noodgedwongen worden samengevoegd, er
onbevoegden voor de klas staan of dat kinderen tijdelijk geen onderwijs geboden kan worden. Met
veel inspanning en ook wel geluk zijn wij er in geslaagd met volledig bevoegde bezetting te starten.
We zijn heel blij met dit resultaat en heten onze nieuwe collega’s van harte welkom in ons midden.
Verder in deze INFO stel ik de nieuwe collega’s graag aan u voor en informeer ik u over de wijze
waarop wij met afwezigheid van leerkrachten omgaan.
Namens het hele team van Montessorischool de Flierefluiter wens ik u een geweldige mooi,
gezellig, maar ook leerzaam schooljaar toe. Wij hebben er zin in!
Patricia Meyer

Formatie ontwikkelingen
Door een grote achteruitgang van het gehoor is het voor juf Anneke niet meer mogelijk bij ons in het
Montessori onderwijs werkzaam te zijn. Vorig jaar zijn alle ouders over deze ontwikkeling geïnformeerd. Juf
Anneke zal de komende weken (en misschien wel maanden) wel bij ons op school aanwezig zijn, maar geen
klassenverantwoordelijkheid dragen. Zij zal de collega’s ondersteunen en aan het werk gaan met kleine
groepjes kinderen. Samen met specialisten wordt onderzocht welke fysieke inspanningsmogelijkheden juf
Anneke heeft en welke functie daarbij past. Met deze kennis wordt gezocht naar een werk-ervaringsplek.
Wanneer deze gevonden is, zal Juf Anneke afscheid van ons en de school nemen. Zover is het gelukkig nog
niet en tot die tijd zullen we haar dus regelmatig in school zien.

Een soortgelijk traject doorloopt juf Mirjam. Juf Mirjam heeft jarenlang de bovenbouw begeleid. Voorlopig
zal juf Mirjam wekelijks een paar dagen ondersteuning op school bieden, maar deze ondersteuning zal
stoppen zodra een passende werkervaringsplek zich aandient.
Juf Ineke zal ook komend schooljaar weer bij ons als vrijwilligster aan de slag gaan. Daar zijn wij natuurlijk
ook heel blij mee. Nieuw in ons midden zijn:
- Juf Manon van Os. Juf Manon zal tot aan het verlof van Juf Mariska op dinsdag ondersteuning bieden.
Zodra het verlof van juf Mariska start, zal zij samen met Juf Saskia de Haviken begeleiden.
- Juf Astril de Bruyn. Juf Astril zal juf Anneloes bij de Kolibries gaan vervangen tijdens haar verlof. Juf
Melanie vervangt Juf Anneloes bij de Pimpelmeesjes.
- Juf Renata Lavrijsen. Renata zal in ieder geval tot aan de herfstvakantie samen met juf Marjolein de
Kaketoes begeleiden. Juf Marjolein werkt de komende vier weken fulltime om juf Renata zo goed
mogelijk wegwijs te maken op school en in de klas.
En dan verwelkomen wij ook nog onze collega’s van Berend Botje in ons midden. De inschrijvingen lopen zo
hard we ook al vier dagen voorschoolse opvang kunnen aanbieden. De Opvang en de peuterspeelzaal van
Berend Botje worden begeleid door juf Anouk.

Even voorstellen
Hoi allemaal, ik ben Anouk Neuvel en ik werk per 1 september op
basisschool de Flierefluiter voor de Peuterspeelgroep en BSO van
kinderopvang Berend Botje. Op maandagochtend, dinsdagochtend en
donderdagochtend is onze nieuwe peuterspeelgroep geopend. De BSO is
open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De komende tijd zal ik de
begeleiding bij de peuterspeelgroep nog alleen doen, maar hopelijk groeit
de groep snel, zodat er een collega bij komt!
Met veel plezier ben ik nu al enige tijd werkzaam binnen Berend Botje op
locatie de Huesmolen. Ik vind het belangrijk dat ieder kind zichzelf kan en
mag zijn en dat ze mogelijkheden aangereikt krijgen om zichzelf te kunnen uiten op verschillende manieren.
Binnen de peuterspeelgroep zal ik zoveel mogelijk de kenmerken van het Montessori-onderwijs toepassen en
een nauwe samenwerking met de kleuterklas aangaan!
Wij bieden, naast de kinderen van de Flierefluiter, ook naschoolse opvang aan kinderen van basisscholen de
Rank en de KlimOp. Ik heb er onwijs veel zin in en hoop jullie eens tegen te komen op school!
Mijn naam is Manon van Os en ik zal tot november op school werkzaam zijn als onderwijsassistent.
Vanaf november vervang ik juf Mariska tijdens haar zwangerschapsverlof.
Voor de zomervakantie ben ik afgestudeerd aan de Pabo en heb ik ook mijn Montessori-diploma
behaald. Naast mijn werkzaamheden op de Flierefluiter werk ik komend schooljaar ook nog twee
dagen in de week op een Montessorischool in Enkhuizen.
Ik ben 27 jaar oud en woon nu iets langer dan een jaar in Grootebroek. Hier woon ik samen met mijn
vriend. Naast het lesgeven vind ik het heerlijk om thuis lekker te lezen ter ontspanning. Mijn
leesplezier probeer ik ook over te brengen op de kinderen.
Ik kijk er ontzettend naar uit om aan de slag te gaan op de Flierefluiter. We gaan er een gezellig jaar
van maken!

Via deze weg, wil ik me graag aan u voorstellen. Ik ben Renata Lavrijsen, ik ben getrouwd en heb twee
volwassen dochters. In het jaar 2000 ben ik in Noord-Holland komen wonen, in Hoogkarspel.
In de vooraf liggende periode heb ik ruim 18 jaar in Apeldoorn gewerkt, in het Speciaal Basis Onderwijs.
Daarna heb ik bijna 10 jaar in Hoorn gewerkt op het OPDC. Dit was een school waar leerlingen, na het
basisonderwijs, voorbereid werden op het voortgezet onderwijs. Naast een aantal algemene vakken,
zoals taal en rekenen, gaf ik aan alle klassen, tekenen en drama. In augustus 2014 werd de school
opgeheven, i.v.m “passend onderwijs”.
Nu sta ik voor een nieuwe uitdaging: op de donderdag en vrijdag ga ik mij inzetten voor de bovenbouw
van de Flierefluiter. Het Montessori onderwijs is nieuw voor mij. De komende periode, ga ik ervaringen

opdoen en ondervinden of ik hier op mijn plek ben. Samen met het team, de leerlingen en hun ouders,
ga ik mijn best doen om er een succes van te maken!
Tot ziens in de school.
Renata Lavrijsen.
Beste ouders,
Vanaf deze week kunt u mij één dag in de week op school tegenkomen.
Op het moment dat Anneloes Poppes met zwangerschapsverlof gaat zal ik haar
taken in de groep van Debby van Weerdenburg gaan overnemen.
Tot die tijd draai ik één dag in de week mee met Debby om alvast kennis te
maken met de kinderen, u als ouders en de manier van werken in de groep.
Mijn naam is Astril de Bruyn en ben vanaf 1995 werkzaam in het onderwijs.
Vanaf mijn jeugd heb ik Montessori onderwijs genoten. Na het afronden van
de Montessori PABO ben ik werkzaam geweest in Amsterdam en Alkmaar,
waar ik in beide steden op Montessorischolen heb gewerkt. Ik heb zowel onderbouw als middenbouw
ervaring. Tot afgelopen juli was ik werkzaam op de Osdorpse Montessorischool. Deze baan heb ik
ingeruild voor het werken op een zorgboerderij in het dorp waar ik woon. Aangezien ik daar
invalwerk verricht kan ik dit mooi aanvullen met de vervanging van het zwangerschapsverlof van
Anneloes.
Tot ziens op de Flierefluiter!
Astril de Bruyn.

Vervanging procedure bij ziekte van leerkrachten
Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn er nauwelijks invalleerkrachten meer beschikbaar.
Bij afwezigheid van de leerkracht van uw kind hanteren we een vast protocol in de wijze waarop we
omgaan met uitval van leerkrachten.
Onderstaand wordt de procedure beschreven. Zo weet u vooraf welke keuzes wij maken en welke
consequenties er mogelijk voor u als ouders zijn.
Waar het lukt proberen wij intern een oplossing te vinden. Als eerste kijken we of de duo-partner
beschikbaar is om in te vallen, of overige collega-leerkrachten binnen de school. Is er niemand beschikbaar,
dan delen wij de betreffende klas op. Bij onderbouwgroepen wordt in dit geval aan ouders van de groep 1
leerlingen gevraagd om het kind thuis op te vangen. Immers de leerlingen uit groep 2 zijn in een
middenbouw groep op te vangen maar voor de kinderen uit groep 1 wordt dat een stuk lastiger.
Wanneer er binnen de school al een klas is opgedeeld en
er valt nog een leerkracht uit, dan zal (indien aanwezig)
één van de ambulante medewerkers de klas begeleiden.
Lukt dit niet, of volgt er nog een ziekmelding, dan
verzoeken wij de ouders/verzorgers van deze klas(sen)
om het kind thuis op te vangen. Doordat wij een kleine
school zijn is het niet mogelijk om 2 klassen over 3
groepen te verdelen.
Doordat we intern invalproblematiek oplossen het in
extreme gevallen voorkomen dat er in een week
meerdere leerkrachten voor de groep staan. Wij streven
ernaar zoveel mogelijk een zelfde juf voor de klas te zetten, zodat de kinderen niet steeds een ander gezicht
zien, maar hierin slagen we niet altijd.
We doen ons uiterste best de kwaliteit en continuïteit van ons onderwijs te waarborgen en hopen dat u
begrip heeft voor deze soms lastige situatie.
Hieronder vindt u puntsgewijs nogmaals hoe wij handelen bij afwezigheid van de leerkrachten:
1. ziekte-, kort verlof en afwezigheid wordt bij voorkeur door de duo-partner opgevangen
2. Opvang door (duo) collega
3. opdelen van klas (groep 1 kinderen krijgen vrij)
4. 2e klas door ambulant onderwijs bevoegd personeel, indien aanwezig.
5. 3e klas (of 2e bij afwezigheid ambulant personeel) kinderen naar huis.

Bij het opdelen van de klas, wordt een verdeelschema door de leerkrachten gemaakt. Het is niet mogelijk op
de ochtend van verdelen rekening te houden met de voorkeuren en wensen die de kinderen en/of hun
ouders hebben. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Gezond trakteren
Wij besteden op school aandacht aan sport en bewegen en gezond gedrag. Omdat wij een Gezonde School
zijn, willen we onze kinderen ook leren wat gezond eetgedrag is. Daarbij hoort dat wij de kinderen vertellen
dat veel zoet en vet eten niet gezond is. De meeste kinderen houden enorm van zoetigheid, dus het
aanbieden en aanleren van gezond eetgedrag is niet overbodig. Daarbij vragen wij u medewerking.
Tijdens de schooldag wordt er 2 keer gepauzeerd. We vinden het belangrijk dat de kinderen dan gezond
eten en drinken. Ook in de categorie gezond eten is er voor ieder kind wel wat lekkers te bedenken.
Voor de kleine pauze willen we u vragen om verpakte koekjes zo min mogelijk mee te geven. Doorgaans
genieten de kinderen ook van stukjes fruit, groente (komkommer, paprika) of noten. Koekjes worden niet
verboden, maar hoe meer kinderen voor gezond kiezen, hoe groter het goede voorbeeld is. Goed voorbeeld
doet goed volgen!
Ook voor de grote pauze geeft u bij voorkeur gezond eten en drinken mee. Vermijd zo veel mogelijk
drankjes met veel suiker.
En ook voor de verjaardag traktatie vragen we graag nog uw aandacht:
Elke verjaardag is een feest en daar hoort trakteren bij! Om dit te combineren met ‘gezond’ staan hieronder
wat richtlijnen.
Onder gezonde traktaties verstaan wij:
 Alle soorten groente en fruit
 Mini eierkoek, mini krentenbol, ontbijtkoek
 Rijstwafel of Snack-a-Jack
 Soepstengel, kaasstengel of zoute stokjes
 Rozijnen en gedroogd fruit
 Gezonde bladerdeeghapjes
 Waterijsjes, bijvoorbeeld Festini of Raket
 Non- food: iets kleins als potlood of gum
 Uw eigen ‘gezonde’ creativiteit
Voor inspiratie kunt u kijken op:
www.voedingscentrum.nl·, www.gezondtrakteren.nl·, www.gezond-trakteren.nl·, www.pinterest.nl·,
www.welke.nl·, www.party-kids.nl/traktaties/gezonde-traktatie/
Wanneer het zich voordoet dat in een klas bij een traktatie (veel) snoep wordt uitgedeeld, dan kan de
leerkracht beslissen de traktatie gedeeltelijk in de klas te laten nuttigen en de rest mee naar huis te geven.

NIO toets
In groep 8 wordt op 26 september de NIO toets afgenomen. De NIO toets vindt plaats in de ochtend en
wordt door een onderwijsadviseur van de OBD afgenomen. De NIO is één van de meest betrouwbare testen
voor groepsgewijs capaciteitenonderzoek. Met het afnemen van deze test worden de capaciteiten van een
leerling bepaald. Aspecten die hiervoor onderzocht worden zijn: inzicht, logisch redeneren en
probleemoplossende vaardigheden. De toets geeft inzicht in de capaciteiten en meet hiermee iets anders
dan de Cito-toets. De NIO toets vormt samen met de resultaten uit het leerlingvolgsysteem en de informatie
van de leerkracht de basis van het schooladvies. De ouders en leerlingen uit groep 8 worden medio
november over dit schooladvies geïnformeerd tijdens een persoonlijk gesprek met de leerkracht.

Speeltoestellen
Heeft u ze al gezien, onze nieuw speelaanwinsten op het schoolplein?
De kinderen zijn heel blij met het nieuwe speelhuis en het klimrek.
Binnenkort zal ook nog een nieuwe wip worden geplaatst.

Voor veilig gebruik hanteren we de volgende regels:
 Voor het klimhuisje geldt een soort één-richting verkeer: erop klimmen via de touwladder of het
boomstam-trappetje en eraf via de glijstangen.
 De duikelrekken worden door maximaal twee leerlingen tegelijk benut
 De wip mag alleen gebruikt worden door één leerling per stoeltje.
 De stang tussen de stoeltjes blijft leeg.
Na en voor schooltijd mag er op de speeltoestellen gespeeld worden onder toezicht van ouders.

Deelname onderzoek Universiteit
Dit schooljaar doet onze school mee aan een onderzoek naar sociale vaardigheden, weerbaarheid en
zelfverzekerdheid bij kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar, uitgevoerd door de Universiteit van
Amsterdam. De ouders van deze leerlingen hebben afgelopen week een brief ontvangen waarin zij
toestemming geven voor deelname aan het onderzoek. Het onderzoek bestaat uit een aantal fases. 18
september zal bij alle kinderen in de groepen 6 t/m 8, indien ouders hiervoor toestemming hebben
gegeven, een enquête worden afgenomen. De vragenlijst bestaat uit vragen over of een kind zich weleens
verlegen voelt, hoe zelfverzekerd hij/zij is en hoe hij/zij zich voelt in de klas. Aan de hand van de vragenlijst
worden er in overleg met de leerkrachten 8 leerlingen geselecteerd voor de training ‘weerbaarheid en
zelfvertrouwen’. Deze kinderen zullen voor de aanvang van de training de vragenlijst nogmaals invullen. De
training bestaat uit 4 bijeenkomsten en zal tijdens schooltijd plaats vinden. Na afloop van de training vullen
de leerlingen die hebben deelgenomen aan de training de vragenlijst opnieuw in. Twaalf weken na de
training doen zij dit nogmaals, zodat veranderingen in de weerbaarheid en het zelfvertrouwen goed
meetbaar zijn. Indien u vragen heeft over het onderzoek of de training dan kunt u zich op school richten tot
de intern begeleider Marouscha Maas.

ontruimingsoefeningen
De komende tijd zullen wij een aantal keer een
ontruimingsoefening organiseren. De eerste keren zullen
wij dat aankondigen bij de kinderen. Wanneer deze
oefening goed loopt gaan we over tot onaangekondigde
oefening bij de kinderen en vervolgens ook tot
onaangekondigde oefeningen voor het personeel.
Het zou dus zomaar kunnen dat uw kind thuis vertelt dat
er alarm op school was. Weest u dan gerustgesteld door
dit bericht vooraf; het betreft slechts een oefening…

MR en OR
Sinds maart 1985 is er aan de Flierefluiter een
Medezeggenschapsraad verbonden, overeenkomstig de Wet
Medezeggenschap Onderwijs. Na de scholenfusie met
Jenaplanschool de Tandem (en daarmee het ontstaan van de
Traditionele Vernieuwingsschool Hoorn op 1 augustus 2001)
bestaat de medezeggenschapsraad uit 8 leden. Hiervan worden
4 leden gekozen uit en door de ouders (de zgn. oudergeleding) en 4 leden door het personeel (de
teamgeleding). De leden worden gekozen voor een periode van 2 jaar. De MR vergadert minimaal 5 á 6 keer
per jaar.
Het doel van de MR is om overleg, inspraak en openbaarheid op school te bevorderen. Zij kan voorstellen
doen aan het bestuur of aan het team over zaken die de school betreffen. Ten aanzien van een aantal zaken
heeft de MR adviesrecht, in andere zaken heeft zij instemmingsrecht. In het medezeggenschapsreglement
staat alles nauwkeurig beschreven.
Juf Astrid en juf Debby vormen samen de teamgeleding namens de Flierefluiter. De oudergeleding stelt zich
binnenkort nog aan u voor.

Ook heeft onze school al jarenlang een goede ouderraad. Voor de ouderraad zijn we op zoek naar
aanvulling. De ouderraad speelt een grote rol in de organisatie van veel school-activiteiten. Heeft u
interesse? Richt u zich dan tot de leerkracht van uw kind of tot Patricia.

Jaarplanning 2018-2019
Bij deze INFO treft u de jaarplanning van het schoolseizoen 2018-2019 aan. In deze planning staan alle
activiteiten die het komende jaar plaatsvinden die voor u als ouder van belang zijn.
Houdt u er alstublieft rekening mee dat de jaarplanning een dynamisch geheel is. Er kunnen wijzigingen
en/of aanvullingen volgen. Houdt u daarom de agenda’s van de INFO in de gaten. Ook via DigiDuif wordt u
op de hoogte gehouden van belangrijke wijzigingen en aanvullingen.

Schoolgids en jaarboekje
Vorige week heeft u van ons het jaarboekje ontvangen. Dit jaarboekje vormt een aanvulling
op de algemene informatie die in de schoolgids wordt vermeld.
Wilt u breder geïnformeerd worden over onze organisatie, de beleidskeuzes en het
onderwijsaanbod, dan verwijzen we u naar de schoolgids. In de eerste periode van het
komend schooljaar wordt de nieuwe schoolgids door de MR en het bestuur vastgesteld.
Vervolgens zal deze worden gepubliceerd via de website van school en is er op verzoek ook
een papieren exemplaar beschikbaar.

Fietsouders gevraagd
Voor de tussen- en bovenbouw staan er al diverse excursies gepland.
Zo gaan ze op dinsdag 25 september een stadswandeling: “Wie verdient een standbeeld?” maken onder
begeleiding van een gids.
Op dinsdag 2 oktober gaan de leerlingen naar Mak Blokweer voor de tentoonstelling: Doorzie Doorzichtig
Waterdicht.
Op donderdag 4 oktober wordt er door het Hoogheemraadschap een gastles gegeven aansluitend op de
tentoonstelling bij MAK Blokweer. Deze vindt plaats in de klas op school.
Op donderdag 18 oktober zullen de leerlingen naar de Oosterkerk gaan voor een schoolconcert: Kwartetten
met Beethoven.
Voor 25 september, 2 oktober en 18 oktober hebben we hulpouders nodig om mee te fietsen. U kunt aan
de leerkracht van uw kind doorgeven als u mee kunt en wilt fietsen.

Rekenen met Getal & Ruimte
Vorig schooljaar zijn we gestart met een nieuwe rekenmethode voor groep 2 tot
en met 8.
De methode is verdeeld in negen blokken en ieder kind werkt op zijn eigen niveau
vier weken lang aan één blok. Wel werkt ieder kind aan dezelfde leerdoelen.
Bij aanvang van een nieuw blok zult u per Digiduif een nieuwsbrief rekenen
ontvangen. In deze nieuwsbrief kunt u lezen aan welke leerdoelen uw kind gaat
werken en op welke manier dat wordt uitgelegd. Er staan tips in hoe u thuis met
uw kind kunt oefenen.

Vakanties en studiedagen schooljaar 2018-2019
Op verzoek plaatsen we hieronder het vakantierooster nog een keer. We willen u vriendelijk verzoeken bij
het plannen van uw vakantie(s) rekening te houden met dit rooster. In principe wordt er slechts in
uitzonderlijke gevallen verlof buiten schoolvakanties verleend.
Voor de regelgeving kunt u bij Patricia informatie verkrijgen.

De regelgeving staat ook op de achterzijde van het verlofformulier, dat u dient te gebruiken voor de
aanvraag van extra verlof.
U krijgt altijd een reactie (schriftelijk of via e-mail) op de aanvraag.
Voor bezoek aan de huisarts, tandarts, e.d. volstaat het de leerkracht hierover van tevoren even in te
lichten. Dit kan mondeling, maar bv. ook via DigiDuif.
Vakanties 2018-2019

Eerste schooldag

Ma 3 september 2018

Herfstvakantie

Ma 22 oktober t/m vr 26 oktober 2018

Sinterklaasfeest

Di 4 december v.a. 12.00 uur

Kerstvakantie

Vr 21 december 2018 v.a. 12.30 uur t/m vr 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie

Ma 18 februari t/m vr 22 februari 2019

Pasen

Vr 19 april t/m ma 22 april 2019

Meivakantie

Di 23 april t/m vr 3 mei 2019

Koningsdag

Za 27 april 2019 (in meivakantie)

Hemelvaartsdag

Do 30 mei en vr 31 mei 2019

e

2 Pinksterdag

Ma 10 juni 2019

Zomervakantie

Vr 12 juli v.a. 12.00 uur t/m vr 23 augustus 2019

Overige vrije dagen

Wo. 31 okt, ma. 19 nov, di. 5 febr, vr 22 mrt, ma 17 jun.

Sporttoernooien
De inschrijving voor de sporttoernooien is weer van start gegaan. Het 1e toernooi van dit schooljaar is het
Cruyffcourttoernooi. Op woensdag 26 sept en 3 okt zullen de voorrondes gespeeld worden. Dit toernooi is
voor de groepen 7 en 8 maar we kunnen maar 1 team voor de jongens en 1 team voor de meisjes
inschrijven. Groep 8 heeft dus voorrang.
De Scholierenveldloop vindt plaats op woensdag 10 oktober en is voor alle kinderen van de
groepen 3 t/m 8.

Agenda
woensdag

19 september

Informatie avond onderbouw

17 t/m 21 sept

Projectweek tegen pesten

Donderdag

20 september

Informatie avond middenbouw

Dinsdag

25 september

Bovenbouw stadswandeling

Woensdag

26 september

Cruyffcourt-toernooi

26 sept t/m 4 okt

Kinderpostzegelactie

Dinsdag

2 oktober

Bovenbouw bezoekt Mak Blokweer

Woensdag

3 oktober

Cruyffcourt-toernooi

Donderdag

4 oktober

Onderbouw bezoekt fruittuin ‘t Keetje

Woensdag

10 oktober

Scholierenveldloop

