
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

week 21, 27 mei  2016, nr. 228 
 
Trefwoord  
Week 21 t/m 23 (23 mei t/m 10 juni): Spreken is zilver…  

Inhoud: Spreken, liegen, fluisteren, roepen. Je mond opendoen of zwijgen. 
Bijbel: Ester (Ester) 

De kinderen beginnen de eerste week bij de waarde van ‘spreken’: over hoe 
belangrijk persoonlijke gesprekken zijn, dat sommige mensen met macht 
kunnen spreken, dat je soms beter ‘nee’ kunt zeggen, dat je je hart kunt 
laten spreken én dat je soms beter iets niet kunt zeggen.  
En dat is dan een mooie overgang naar de tweede week waarin we stil 
staan bij ‘zwijgen’. Want wanneer kun je beter je mond houden? Een paar van die momenten lopen de kinderen 
langs. Als je een geheim toevertrouwd wordt, dan vertel je dat aan niemand door. En zonder woorden kun je 

soms veel beter iets vertellen: met een bloemetje zeg je meer dan in woorden en zo trekken posters langs de kant van de weg 
eerder onze aandacht dan de praatjes van verkopers in de winkelstraat.  
 
Week 24 t/m 26 (13 juni t/m 1 juli): Wie ben ik?  

Inhoud: Wie ben je? Identiteit, jezelf kennen en accepteren; jezelf tot de orde roepen.  
Bijbel: Jona (Jona) 
 
Even bijpraten 

In onze schoolgids kunt u het volgende lezen: 
De school is verantwoordelijk voor de leerlingen wanneer ze op school zijn. De eindverantwoordelijkheid houden de ouders. 
De mate van betrokkenheid bij de school is heel erg belangrijk. Dit heeft een positief effect op kinderen. 
Wij vinden de contacten met u als ouders heel belangrijk en streven naar open contacten waarbij een goede relatie op basis 
van openheid en vertrouwen onmisbaar is.  
Op Toermalijn wordt dagelijks door een zeer betrokken team heel hard gewerkt om tegemoet te komen aan de 
ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen en het schoolklimaat goed te houden en te verbeteren. 
En natuurlijk en helaas..…waar gewerkt wordt vallen de bekende spaanders. Ondanks alle inspanningen kunnen we niet 
voorkomen dat het gebeurt dat ouder(s)/verzorger(s) wel eens teleurgesteld zijn in of minder tevreden  zijn over de school. 
Juist in een dergelijke situatie is het heel erg belangrijk dat we elkaar meteen weten te vinden en samen naar een oplossing 
zoeken. We horen van ouders wel eens ‘we willen niet zeuren’. Maar het is zo belangrijk om probleempjes direct op te pakken. 
Blijft het te lang aan sudderen dan wil het nog wel eens gebeuren dat emoties een rol gaan spelen en dan hebben we meteen 
een heel ander soort gesprek. En dat is zo jammer en is niet bevorderlijk voor de samenwerking en de sfeer. Daar heeft 
iedereen, maar zeker ook het kind, onnodig last van.  
Daarom bij deze de dringende oproep: zijn er vragen of onduidelijkheden of nog anders, vraag een gesprekje na schooltijd, bij 
de leerkracht. In een gesprekje op afspraak heeft de leerkracht ook even echt de tijd voor u. Voor schooltijd kan een korte 
mededeling natuurlijk altijd, voor het bespreken van iets dat u bezighoudt, is het geen goed 
moment.  
We streven ernaar dat ieder kind met plezier naar school gaat, er een veilige en goede sfeer heerst 
in de school, respect voor elkaar, duidelijke schoolregels voor iedereen, we lossen dingen op door 
in gesprek te gaan met elkaar, ouders en school werken samen, gedeelde zorg. Hier hebben we als 
team een voorbeeldfunctie in te nemen. Ook u als ouder(s)/verzorger(s) hebt hierin een belangrijke 
rol, immers hoe u over de school denkt of spreekt is van invloed op de wijze waarop uw kinderen 
naar de school kijken. Samen met de kinderen en met u willen we graag trots zijn op Toermalijn! 
 
Extra ondersteuning in de school 

Misschien heeft u van uw zoon/dochter al gehoord dat er sinds enkele dagen zo nu en dan een nieuwe juf in de groep is. 
In de afgelopen periode hebben we geconstateerd dat de ondersteuningsvragen van onze leerlingen steeds ingewikkelder 
worden en dat het meer dan wenselijk is dat er extra ondersteuning in de groepen komt.  
Alle scholen in de regio werken samen in een regionaal samenwerkingsverband. Gezamenlijk zijn de 
scholen, in het samenwerkingsverband, verantwoordelijk voor passende ondersteuning voor leerlingen 
in de regio. 
Onze zorg en de wens voor ondersteuning hebben we bij het samenwerkingsverband ingediend. En 
we zijn blij dat we hierin gehoord zijn. Voor de periode 2016-2017 hebben we een budget gekregen dat 
we naar eigen inzicht in kunnen zetten voor ondersteuning. De leerkrachten hebben daarin voor hun 
groep en hun werkdagen de wensen in kunnen dienen en met ingang van afgelopen woensdag is de 
ondersteuning dan ook een feit.  
 
Inloopavond op 1 juni 

Volgende week woensdagavond is de school open van 18.00 uur tot 19.00 uur. De kinderen mogen aan de ouders, opa’s en 
oma’s, broers en zussen en de rest van de familie/vrienden laten zien wat we allemaal doen in de klas. Tot volgende week! 
 
AR 

We zijn erg blij dat er maar liefts drie kandidaten zich hebben gemeld voor de AR. We zijn weer compleet en kijken al uit naar 
het nieuwe schooljaar! 
 

 0591- 65 80 66 
Website: www.toermalijn-sbo.nl  

Mei 

30  Start toetsweken 

 

 
Juni 

01 Inloopavond in de klas 
17 t/m 20 Lang weekend vrij 
 

http://www.toermalijn-sbo.nl/


Even niet meer sparen 

Heel blij zijn we met ouders die verschillende knutselmaterialen voor school sparen. Op dit moment zijn er genoeg wc-rollen 
deze hoeven dus even niet gespaard. 
 
Doppenactie  

Bericht van de KNFG doppenactie: Yes er is in heel Nederland in 4 maanden tijd al 40.000 kilo aan doppen verzameld. Dit 
is vorig jaar in het gehele jaar ingezameld. 
Dat is dus al goed om 2 honden te kunnen opleiden dit jaar. Hoe hoog gaat het record dit jaar 
wel niet worden. Echt grandioos. Bedankt allemaal. (http://www.geleidehond.nl/steun-
ons/acties/doppen-sparen-voor-geleidehonden/ )  

 
De totale opbrengst op dit moment is 150 kilo. Het gaat dus fantastisch. LET OP!  
Wilt u de doppen schoon inleveren? I.v.m. de pinda-allergie op school mogen er  
geen deksels van de pindakaas- en hazelnootpastapotten ingeleverd worden.  
 
Centrum Beeldende Kunst  
Een aantal groepen heeft n.a.v. de tentoonstelling ‘Kleur als echo’ van Wia van Dijk meegedaan aan de workshop ‘Wij zijn 
de Emoji’s’. Op de site http://cbkemmen.nl/  zijn binnenkort de foto’s te zien die hierbij gemaakt zijn. 

 
Algemeen  

- Nieuws uit de natuur: de Buitendienst  http://www.nieuwsuitdenatuur.nl/ 
- De Vreedzame school: www.devreedzameschool.nl 
- FreerunninG: Free running voor jongeren met een beperking. Meer info op www.gvklazienaveen.nl 
- Zomerlezen met de VakantieBieb! Door te lezen in de zomervakantie houden kinderen hun leesniveau op peil. Blijven lezen 
in de zomervakantie is daarom belangrijk en dat kan heel goed met de VakantieBieb-app van de Bibliotheek. In de app staat 
een ruime selectie van digitale kinderboeken (e-books). Voor ieder kind vanaf zes jaar is wel iets leuks te vinden. Ook voor 
volwassenen is er genoeg te vinden. Het enige dat u hoeft te doen, is de app op uw tablet of smartphone te zetten en de e-
books te downloaden. Eenmaal gedownload kunt u de boeken offline lezen. Laat de zomer maar komen! De nieuwste versie 
van de VakantieBieb is van 1 juni t/m 31 augustus beschikbaar in de App Store of Google Play Store. Kijk voor meer 
informatie op www.vakantiebieb.nl  
 

 
1/2 Juf Melissa en juf Dionne 

De meivakantie is weer afgelopen. We hopen dat iedereen 
een fijne vakantie heeft 
gehad.  
Met veel plezier zijn wij weer 
van start gegaan. We werken 
nog over lichamelijke 
verzorging en jezelf mooi 
maken. Hiervoor hebben wij 
onze eigen drogisterij gemaakt met de toepasselijke naam 
“Euro drogisterij ‘De boefjes’ “.Dit omdat alle spullen in 
onze drogisterij 1, 2 of 3 euro kosten en onze groep 
bestaat uit 7 boefjes.  
Tijdens de lessen Vreedzame school leren wij hoe we 
elkaar kunnen helpen. Dit kan door elkaar te helpen met  
dingen die een ander moeilijk vindt, maar ook door klusjes 
te doen voor juf. Hiervoor hebben wij een takenlijst waarop 
alle kinderen een eigen taakje hebben. Dit vinden we 
allemaal heel leuk. 
Ook hebben wij 2  nieuwe leerlingen mogen verwelkomen. 
Onze groep groeit en dat vinden wij heel gezellig.  

Natuurlijk zijn ook wij op schoolreisje 
geweest. Deze keer ging de reis naar 
“Cowboys en Indianen” in Coevorden. 
We hebben een hele gezellige dag 
gehad. We hebben veel geklommen, 
gezweefd, gegleden en gesprongen. 
Ook hebben we een bezoekje gebracht 
aan de dieren van de kinderboerderij. 

We hadden zoveel plezier dat we eigenlijk geen tijd 
hadden om een patatje te eten. Gelukkig hebben we dit 
wel gedaan en zijn we lekker moe van het spelen naar 
huis gegaan. Na afloop hebben we allemaal nog een 
vrijkaartje gekregen, zodat we nog een keer kunnen 
komen spelen. 
Op woensdag 1 juni hebben wij van 18.00 tot 19.00 uur 
een kijkavond. Dit is een vrije inloop omdat de kinderen 
zelf een rondleiding  geven over wat zij doen in de klas en  
hoe alles werkt. Juf is er wel, maar de kinderen doen het 
woord. 
 

3 Juf Woudy en juf Patricia 

Wat een geweldige start hadden we na de meivakantie. 
Nadat we allemaal twee weken heerlijk konden uitrusten 
en konden genieten van het mooie weer, gingen we direct 
op schoolreis.  Samen met de kinderen en juffen van 

groep 1/2 en groep 4 gingen we in 
een grote bus op weg naar..... 
Cowboy- en Indianenland. 
De hele dag konden alle kinderen 
zich zowel binnen als buiten 
helemaal uitleven. Er was van 
alles te beleven.  Klimmen, 
klauteren, fietsen, lekker spelen in 
het zand. Ook waren er buiten van 
allerlei dieren in de 
kinderboerderij.  Nu konden we de 

pauw ook van heel dichtbij zien, de konijnen aaien en het 
varken horen knorren. 
Tussen de middag hebben we 
patat gegeten met iets lekkers 
erbij. 
Het was zo'n fijne dag, dat alle 
kinderen het liefste wilden blijven 
en zich stiekum verstopten in de 
bus. 
De rest van vorige week hebben 
we een aantal dingen herhaald 
van het lezen en 
rekenen van 

voor de meivakantie. 
Veel  kinderen hadden zo goed 
geoefend in de vakantie dat ze alle 
letters nog in hun hoofd hadden. Knap! 
Deze week hebben we een start 
gemaakt met Kern 7 van Veilig leren 
lezen. We leerden de "sch", van schip, schat en schaar. 
Daar gaan we flink mee oefenen. 
Met rekenen zijn we druk bezig met het splitsen en met 
het schrijven van getallen boven de 10.  
We zingen, tekenen en knutselen over indianen. Ook leren 
we indianenwoorden.  
Volgende week, tijdens de kijkavond, zullen de kinderen u 
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vast van alles vertellen en laten zien. 
Aan het eind van het schooljaar gaat het rapport weer mee 
naar huis. Geeft u het mee naar school, zodat we het in 
kunnen vullen? 
 
4 Juf Janette 

Wat een mooi begin na de vakantie…………….schoolreis 
naar het Cowboy en Indianenreservaat. Spannend! 
Gelukkig hebben we ons prima vermaakt en vonden we 
het allemaal een geslaagde dag. 
Maar aan alle leuke dingen komt een eind……….en begint 
het gewone dagelijkse werk weer. Gelukkig zijn we 
erachter gekomen dat we best veel hebben onthouden. Zo 
hebben we 69 woorden kunnen bedenken met de 
beginletter s/z en hebben we 29 oei/ooi/aai woorden 
gevonden. Best knap na de vakantie!  
Jayden heeft er ondertussen ook weer een jaartje bij 
gekregen. Alsnog gefeliciteerd en bedankt voor de 
traktatie. 

Onze groep heeft de AVI toets al 
gemaakt. Wat fijn om te merken dat 
iedereen zo goed zijn best doet en wat 
mooi dat het ook een vooruitgang heeft 
opgeleverd. Dit is een hele mooie tijd om 
samen met uw kind naar de bibliotheek te 

gaan. Ze hebben hele leuke boeken die de kinderen nu 
kunnen lezen. Voor de kinderen die nog geen AVI hebben, 
hebben ze ook een leuk aanbod. De bieb is gratis!  Na het 
Moederdag cadeautje (vonden jullie het mooi??) zijn nu de 
papa’s aan de beurt. Ook voor jullie gaan we iets moois 
maken. Nog even geduld…………..19 juni weten jullie het!  
Volgende week beginnen de toetsen weer. We zijn heel 
erg benieuwd hoeveel we vooruit zijn gegaan maar we 
vinden het ook wel spannend. We 
gaan ons best doen! Volgende 
week woensdagavond is de school 
open van 18.00 uur tot 19.00 uur. 
De kinderen mogen aan de ouders, 
opa’s en oma’s, broers en zussen 
en de rest van de familie/vrienden 
laten zien wat we allemaal doen in 
de klas. We kijken ernaar uit!! 
 
5  Meester Ronny en juf Romy  

In Taaltrapeze werken we aan het thema “Laat wat van je 
weten”. We hebben het gehad over taal waarbij niet 
gesproken wordt, taal met behulp van gebaren, signalen                             
                        en tekeningen. De taal van tekeningen zien  
                        we steeds vaker voorbij komen in  
                        bijvoorbeeld social media. Denk aan  
                        wattsapp, facebook, in email enz.  
                        Emoticons of emoji’s wordt deze taal  
                        genoemd.  
Afgelopen maandag hebben we een bezoek gebracht aan 
het centrum voor de kunsten. We mochten naar “de 
fabriek” om daar kunstwerken te bekijken en daarna 
mochten we ook zelf nog iets maken. Toevallig waren dit 
ook emoticons, dus dat sluit mooi aan bij ons werk in de 
klas. Het was een leuke, leerzame ochtend en samen 
hebben we een grote ketting gemaakt van allemaal 
emoticons. 
In ons spellingwerk zijn we begonnen met een nieuwe 
regel. Voor blok 15  is dit de regel waarbij we woorden 
moeten schrijven waarin je een u hoort, maar een e 
schrijft. In blok 25 oefenen we woorden waarbij de f 
verandert in een v als we ze langer maken, duif-duiven. 
Volgende week beginnen de toetsen van Cito. In de klas 
oefenen we hier al flink voor. In ons rekenwerk en 
spellingwerk wordt flink 
herhaald en geoefend met de 
“taal” van Cito, die toch 
anders is en meer inzicht 
vraagt dan het werk in de 
boekjes. 
Melissa’s spreekbeurt deze 
week ging over haar hond Toby. Ze heeft verteld over de 

hond en veel dingen laten zien met een 
PowerPointpresentatie…knap hoor! 
Nieuwsbegrip ging over Max Verstappen, die als jongste 
coureur ooit een formule1-wedstrijd won. 
De zonnebloemen die we in de klas hebben geplant 
groeien goed, ze zijn al 40 cm hoog en hebben al 
ondersteuning nodig. We zijn benieuwd hoe groot ze 
uiteindelijk gaan worden.  
 
6 Juf Annemiek en juf Dionne 

Deze maand startte in de vakantie. Iedereen heeft een 
fijne vakantie gehad en er zijn leuke dingen gedaan zoals 
dagjes uit, lekker buiten spelen en op vakantie gaan. Fijn 
dat iedereen van de vakantie en het mooie weer heeft 
kunnen genieten. In de meivakantie was het ook 

Moederdag. We hopen dat alle 
moeders de cadeautjes mooi 
vonden.  
De eerste dag na de vakantie 
begon goed. We zijn op 
schoolreisje geweest naar 
Drouwenerzand. Daar hebben we 
een leuke dag gehad! Het 
spookhuis, de piratenboot en de 
hunebed8baan waren favoriet. 
Natuurlijk hebben we ook lekker 
patat gegeten.  

Afgelopen maandag zijn we naar het Centrum Beeldende 
Kunsten geweest. We hebben daar de tentoonstelling 
‘Kleur als echo’ bekeken. Er waren tekeningen, 
schilderijen en ruimtelijke werken  te zien die te   
maken hadden met emoties en ideeën van mensen. De 
kunstenares heeft geprobeerd om deze te vangen in 
kleuren en vormen. Na het bekijken van de tentoonstelling 
mochten de kinderen zelf aan de slag met het maken van 
een Emoji. Het was een leuke ochtend! We willen de 
ouders die mee zijn gereden bedanken voor hun inzet! 

Op de dagen dat we geen uitjes 
hadden hebben we natuurlijk 
gewerkt. Tijdens het werken 
proberen we zo stil mogelijk te zijn, 
want dan kunnen we ons allemaal 
goed concentreren. Als er een 

vraag is, wordt het blokje op het vraagteken gezet zodat 
de juf kan zien dat er een vraag is. Soms betekent dat, dat 
er even gewacht moet worden. Daarom leren we dat we 
ook verder kunnen werken aan iets dat we wel snappen. 

 
 
Met Nieuwsbegrip leren we vragen over een stukje tekst te 
bedenken. Om dat te kunnen doen, moet je goed lezen 
waar dat stukje over gaat. Vragen beginnen met 
vraagwoorden als: wie, wat, waar, wanneer, welke of hoe. 
Het was soms nog best moeilijk om een goede vraag te 
bedenken. Daarom blijven we daar mee oefenen.  
Deze week is de rekentoets gemaakt. Daarin moesten 
plus- en minsommen t/m 100 worden gemaakt, er moest 
gerekend worden met geld en er werd gevraagd naar de 
getallenlijn t/m 500. Dat laatste was best lastig, want daar 
hebben we nog niet zoveel mee geoefend, maar de juffen 
vinden het knap dat iedereen zich toch heeft ingezet!  
Vanaf volgende week starten de toetsweken weer. Zorg 
dat je goed uitgerust op school komt, zodat de toetsen 
goed kunnen worden gemaakt. Wij wensen iedereen 
alvast veel succes!  

6/7     Juf Belinda en juf Mirjam  

Dit was maar een kort maandje want we hadden de eerste 
2 weken vakantie. Lekker lang zodat we ook op vakantie 



konden gaan, buiten Nederland. Daarom zijn we na de 
vakantie weer flink aan de gang gegaan met het herhalen 
van een aantal moeilijke dingen. Grote tafels, de kalender 
en de moeilijke spellingsregels. Ook hebben we veel 
extra gelezen in de groep en tijdens nieuwsbegrip, en 
hebben een aantal kinderen weer extra leeshuiswerk 
meegehad.  
Afgelopen woensdag zijn we naar de Fabriek in 
Noordbarge geweest om te knutselen met een heuze 
kunstenares. Foto's hiervan staan online op  

www.cbkemmen.nl  

De vader van Ivar, moeder van Rick en moeder van Floris 
hebben gereden met de auto, nogmaals onze dank 
daarvoor. Het was een gezellige ochtend. 
Er zijn nog steeds een aantal rapporten niet terug, om de 
nieuwe te kunnen maken heb ik de rapporten van de 
laatste keer nodig, graag weer meegeven naar school.  

Volgende week beginnen de 
toetsweken. Hierna wordt pas goed 
duidelijk wat de vooruitgang is van het 
afgelopen schooljaar. 
Fijn weekend en goed slapen zodat je 
de komende week fris aan de toetsen 
kunt beginnen. 

 
6/7  Juf Marjon en juf Irene 

Na een lekker lange meivakantie begon de schoolweek 
erg leuk want we gingen meteen op schoolreisje!  
Alle kinderen waren in opperbeste stemming, hadden hun 
tassen goed gevuld en hadden veel zin om op pad te 
gaan. Leuk dat er zoveel ouders waren om ons uit te 
zwaaien. 

Zodra we in de bus zaten werden 
de tassen geopend en de eerste 
snoepjes uitgedeeld. Dat hoort ook 
bij een schoolreisje. Na een korte 
rit kwamen we aan bij 
‘Drouwenerzand’. 
De kinderen hebben veel plezier 

gehad in de verschillende attracties. Sommige kinderen 
kregen wel een beetje hoofdpijn of buikpijn van al dat 
gedraai. 
We hebben het goed getroffen met het weer en een zeer 
geslaagde dag gehad. 
In de vakantie is Larissa, die nog maar kort bij ons in de 

groep zat, onverwachts vertrokken. 
We wensen haar veel plezier en 
succes op haar nieuwe school. 
Maik heeft in de vakantie een 
ongeluk gehad, waarbij hij zijn arm 
op twee plaatsen heeft gebroken. 
We wensen hem veel sterkte toe. 

Fijn dat hij wel weer op school is, al kan hij natuurlijk nog 
niet overal aan meedoen. 
We hebben de oude tekst van 
nieuwsbegrip over de Olympische 
spelen herhaald, zodat we beter 
voorbereid waren op de vragen.  
Vorige week donderdag was juf 
Marjon er in plaats van juf Irene i.v.m. een begrafenis. Fijn 
dat juf Boudette en juf Lot er ook gewoon waren. 
Met koken is juf Ina weer begonnen met een nieuwe 
ronde. 
Naomi G was 23 mei jarig. Nog van harte gefeliciteerd met 
je verjaardag. 
Met juf Lot maken we iets leuks om te laten zien op de 
inloopavond woensdag 1 juni. Het is dan de bedoeling dat 

u het werk van uw kind kunt inzien. Opa's, oma's, broers 
en zussen zijn ook welkom. Het is dan niet de bedoeling 
dat er over (vorderingen van) uw kind wordt gepraat. 
Daarvoor zijn de tien minuten gesprekken later in juli. 
Deze week weer een gewone week. Even alles weer op 
een rijtje want nu komen de toetsweken eraan.  
We wensen iedereen een goed weekend en hopen jullie 
allemaal te zien op de kijkavond 1 juni. 
 
7/8  Juf Anke en juf Romy 

Nog niet iedereen heeft zijn rapport ingeleverd. Graag zo 
spoedig mogelijk meenemen naar school. 
Volgende week woensdag is er 
een inloopavond op school. De 
kinderen vertellen dan zelf wat 
ze zoal doen in de klas. 
Onze groep is gestart met het inoefenen van een musical. 
We moeten nog heel hard oefenen om deze te kunnen 
uitvoeren.  
Als het allemaal gaat lukken dan treden we woensdag 6 
juli 's morgens op voor de kinderen van onze school en 's 
avonds om 19.00 uur voor de ouders, opa's en oma's. 
Hoera, de schoolverlaters gaan op kamp. We gaan 12 en 
13 juli a.s op kamp.  

 
 
De schoolverlaters krijgen deze week de kampbrief mee 
waarop alle nodige informatie staat. 
De inschrijfbrief moet volgende week weer ingevuld 
ingeleverd worden op school. 
Femke en Charissa waren deze maand jarig. 
Lorenzo viert 29 juni zijn 12e verjaardag. 
 
7/8  Juf Margreet  

Een korte maand! 
We hebben twee weken meivakantie 
gehad. 
Wat een geluk met dat mooie weer: 
alle kinderen konden lekker buiten 
spelen in de zon.  
Voor de meivakantie hebben we met 
elkaar een mooi cadeautje voor Moederdag gemaakt. 
En meteen na de meivakantie hadden we alweer 
schoolreis naar Slagharen. 
Dat was een prachtige dag. 
We hebben heerlijk gespeeld, veel plezier gemaakt en een 
lekkere lunch gehad: patat met iets erbij. 
Vorige week woensdag zijn we in de groep weer met onze 
lessen begonnen. 
We bereiden ons voor op de toetsweken die volgende 
week gaan beginnen. 
En zoals iedereen al weet: we gaan samen op kamp!  
En daar verheugen we ons natuurlijk héél erg op!!! 
Alle leerlingen hebben hierover een informatieve brief 
meegekregen. 
 

 

 

 

 

http://www.cbkemmen.nl/

