
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

week 16, 21 april  2017, nr. 228 
 
Vanuit het koffie inloop-uurtje 

U bent welkom op 9 mei van 08.45 tot 09.45 uur. We zien u graag! 
 

 
Trefwoord 
Week 16 t/m 18 (18 april t/m 5 mei): Tien Woorden in tien dagen 

■ Inhoud: De waarden achter de Tien Geboden: vrijheid,  
respect, trouw, leven, eerbied, eerlijkheid, bezit, rust,  
tevredenheid, liefde. 
■ Bijbel: Brief van Paulus aan de Romeinen; De Tien Geboden (Deuteronomium 5). 
 
Tien woorden van vrijheid 

Tien woorden: ze leren hoe je met vrijheid om kunt gaan, hoe je de vrijheid van jezelf en die van 
anderen waarborgt. Het zijn levenslessen voor goed samenleven. De kinderen horen over deze 
tien woorden of waarden:  
“Liefde”, “Rust”, “Leven”, “Eerlijk”, “Bezit”, “Respect”, “Eerbied”, “Tevreden”, “Trouw”, “Vrijheid”.  
Dat zijn belangrijke woorden/waarden, die verbonden worden met de bijbelse 10 Woorden. In de 
Trefwoordlessen onderzoeken de kinderen elke dag één van deze woorden en ontdekken wat het 
voor henzelf en de anderen betekent.  
 
We hopen en geloven dat deze waardevolle woorden belangrijke richtlijnen zijn voor onze kinderen 
en daarmee voor de toekomst van onze samenleving.   

 
Week 19 t/m 21 (8 t/m 26 mei): Vrijheid 

■ Inhoud: Wat mensen klein houdt en de kracht van het verlangen naar vrijheid. 
■ Bijbel: Mozes in het mandje en aan het hof (Exodus 1 en 2); Mozes’ roeping en de tien 
plagen (Exodus 3 t/m 11); De uittocht (Exodus 12 t/m 15). 
 
Renovatie van de school 

De meeste ouder(s)/verzorger(s) weten inmiddels dat Toermalijn mag renoveren. Omdat we regelmatig  nieuwe leerlingen 
mogen verwelkomen, besteden we er in elke nieuwsbrief kort aandacht aan en geven we steeds een korte update. 
Deze keer zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 
 

 
Koningsspelen groot feest 

De koningsspelen waren weer een groot succes, prachtig weer en leuke spelletjes. Ook hebben de kinderen 
genoten van de lunch die klaargezet is door de activiteitenraad.  
 
Schoolreizen 

Alle schoolreizen zijn op maandag 8 mei, direct na de meivakantie. Houdt u hier rekening mee als u een 
afspraak bij de dokter/tandarts of elders plant? De leerlingen hebben afgelopen week de informatie hierover 
meegekregen. We hopen dat het een hele fijne dag wordt. 
 
Avondvierdaagse 
Van maandag 29 mei t/m vrijdag 2 juni 2017 (m.u.v. de woensdag) is de jaarlijkse Avondvierdaagse in 

Emmen. De kinderen van onze school kunnen hier aan meedoen, dit zal georganiseerd worden door de 
Activiteitenraad van SBO Toermalijn. Het is verplicht dat ieder kind een ouder/begeleider bij zich heeft.  
De kinderen hebben de informatie hierover meegekregen. Het aanmeldformulier met het deelnamegeld graag 
voor 11 mei a.s. inleveren bij de administratie van school.  

Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot een van de leden van de Activiteitenraad: Wilma Wehkamp wgbults@gmail.com.                                                                                             
 
Doppenactie  

Doppen sparen voor onze geleidehonden, spaart u ze ook? De actie gaat ook door 
in 2017!  
(http://www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen-voor-geleidehonden/)  
De totale opbrengst op dit moment op school is 314,5 kilo (dit schooljaar al 114,50 
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.  
 

Algemeen  
- Nieuws uit de natuur: de Buitendienst  http://www.nieuwsuitdenatuur.nl/ 
- De Vreedzame school: www.devreedzameschool.nl 
- Zomeropvang 2017 Humanitas: Vakantieweken Zomeropvang voor kinderen met AD(H)D en autisme. Kijk voor info op 
www.humanitas.nl/noord of informeer bij de administratie op school. 

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

08  Schoolreizen                        MEI 
09  Inloop koffie-uurtje 

09  Luizencontrole 

25  en 26 Hemelvaart en vrijdag vrij 

29  Start toetsweken 
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- Happy Kidz/vvEHS’85: (G-voetbal) Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal kan. Voor info mail vvehs85@live.nl  
- Bibliotheek Emmen ‘Leven met autisme’: Op 16 mei a.s. komt Eric van Gils vertellen over autisme, wat het met je doet en 
hoe je er mee om kunt gaan. Deze avond is gratis toegankelijk. De lezing is gericht op ouders, opvoeders en professionals. 
Graag vooraf aanmelden via educatie@bibliotheekemmen.nl  
- Biblitheek: Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app. Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al 
snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze terugval 
tegengaat. De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017 weer beschikbaar. De app kan al ruim voor de zomervakantie worden 
gedownload, zodat de keuze van e-books tijdens de les besproken kan worden. Vanaf 1 juni zijn op www.vakantiebieb.nl  een 
instructiefilmpje en een interactieve challenge beschikbaar.

 
1/2 Juf Melissa en juf Amanda 

De lente is aangebroken. We hebben al weer heerlijk 
buiten kunnen spelen zonder jas. 
Ook hebben we veel gewerkt over 
het thema “Lente”. Natuurlijk aan 
de hand van het verhaal over 
Eekhoorn, maar ook onze knutsel en schrijf werkjes waren 
hieraan aangepast. De foto’s hiervan kunt u terug zien op 
ons klasbord.  
Ook Pasen is uitgebreid aan bod gekomen in onze klas. 
Het verhaal van Jezus stond hierin natuurlijk centraal, 
maar we hebben het ook gehad over paaseieren. Deze 

paaseieren hebben wij tijdens de 
paasviering op school gezocht op 
ons plein, het waren er wel 35! 
Daarna hebben we een mooi 
paasbakje geknutseld. Dit bakje 
deed juf daarna vol met heerlijke 
chocolade paaseitjes. Tijdens het 
fruit eten werden wij getrakteerd 
op een heerlijke matze met suiker 

en een bekertje ranja. Verder hebben we lekker binnen en 
buiten gespeeld.  
Deze week werken we over ons koningsspelen. We 
maken kennis met het volkslied en doen leuke werkjes 
rond dit thema. Vrijdag sluiten we deze week samen met 
de Avonturijn af met de koningsspelen buiten op ons 
schoolplein. Hier gaan we leuke spelletjes doen. Ook gaan 
we vrijdag op school lunchen.  
Zaterdag begint onze meivakantie. Heerlijk twee weken 
vrij. We hopen dat dit voor iedereen leuke en gezellige 
weken worden. Wij gaan veel spelen, rennen en hopelijk 
genieten van het lente zonnetje.  
Via deze weg wensen wij iedereen een: 
 

 

3 Juf Woudy en juf Belinda 

Na het heerlijk lang weekend rondom Pasen, was het 
maar een korte schoolweek. 
Maar.....wel een schoolweek met veel bijzonderheden. 
Afgelopen dinsdag is Kirsten gestart in groep 3. Wij 
wensen haar een fijne tijd toe in onze groep en op onze 
school.  
Dinsdag zijn we ook begonnen met het maken van een 
kroon, omdat het bijna Koningsdag is. 

Als u deze nieuwsbrief leest hebben we 
inmiddels de Koningsspelen gevierd en 
met elkaar 
van een 
Koningslunch 
gesmuld. 
Ook zijn we 

bezig geweest met het maken 
van een afscheidscadeau. Juf 
Kimberly, onze stagiaire, is druk 
bezig om haar diploma te halen. 
Zij was deze week voor het laatst in onze groep.  
We zullen haar enorm missen, en wensen haar veel 
succes met het laatste stukje van haar studie.  
Aan het begin van deze maand vierden we de verjaardag 

van Stan. Gisteren is Myrthe weer een jaartje ouder 
geworden. We hebben dit met elkaar gevierd en genoten 
van de traktaties. Dank jullie wel. 
Onze klas is momenteel even verboden voor moeders. 
Het duurt nog een poosje, maar vlak na de meivakantie is 
het al moederdag, vandaar dat wij al druk bezig zijn 
met...... Dat verklappen we nog niet. 
De  meeste ouder(s)/verzorger(s) hebben inmiddels 

Klasbord geactiveerd. Zo kunt  u veel 
dingen volgen die er in onze klas gebeuren. 
Daar waar we regelmatig briefjes 
meegaven, zetten we nu dit soort informatie 
op Klasbord. Extra leuk is het feit dat we nu 
ook foto's kunnen maken en met u kunnen 
delen.  
Is het nog niet gelukt om Klasbord te 
activeren, dan kunt u contact opnemen met 

de administratie. 
Direct na de vakantie gaan we met elkaar op schoolreisje. 
De informatie hierover heeft iedereen  gekregen. We gaan 
er een gezellige dag voor maken. 
Wij wensen iedereen een fijne meivakantie, met veel mooi 
weer en gezelligheid. 
 
4/5 Juf Janette 

Danique heeft er weer een jaartje bijgekregen en mag zich 
nu “tiener” noemen. Nogmaals van harte meid! De 
afgelopen maand hebben we hard doorgewerkt. We 
hebben kern 12 ook uit. Na de meivakantie starten we met 
STAAL taal. We blijven wel groepsdoorbrekend werken. In 
de afgelopen periode hebben 
we veel tijd besteed aan het 
lezen. De komende periode 
doen we dit door Nieuwsbegrip 
teksten te gaan lezen. Deze 
teksten gaan over actuele 
onderwerpen. In STAAL 
spelling oefenen we met de categorieën en dat gaat 
steeds beter. We hebben  de hakwoorden, de 
zingwoorden en de luchtwoorden gehad. Ook hebben we 
geoefend met de ei/au plaat en de bijbehorende rap. Met 

rekenen oefenen we meer met 
materiaal. We hebben  een 
memory gemaakt van de +/- 
sommen tot 10 en +/- sommen 
boven het tiental. Een erg leuk 
rekenspel. Maar natuurlijk 
hebben we ook andere dingen 

gedaan, zoals het oefenen van de paasliedjes. De 
paasviering was in de gymzaal. We hebben met elkaar 
naar het paasverhaal geluisterd en de liedjes met elkaar 
gezongen. Tijdens de pauze kregen we allemaal een 
matze, een chocolade ei en wat drinken. Na de pauze 
hebben we ook nog “noten geschoten” in de gymzaal. In 
de klas konden we kiezen uit verschillende opdrachten. Al 
met een al een fijne dag. En alsof dat nog niet genoeg was 
hebben we vandaag de Koningspelen met elkaar gespeeld 
waaronder frisbee werpen, Belgisch touwtrekken, 
tennisbalpoepen. Erg leuk! Tussen de middag kregen we 
ook nog een heerlijke lunch. Geweldig! Nu is het tijd voor 
wat rust en ontspanning. Iedereen een hele fijne vakantie 
gewenst en tot 8 mei. Dan starten we met de schoolreis! 
Zondag 23 april  viert Jessica haar verjaardag en Riccardo 
krijgt er op 5 mei een jaartje bij. Alvast gefeliciteerd en een 
fijne dag gewenst! 
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4/5  Meester Ronny en juf Belinda  

In ons taalwerk zijn we bezig met het thema “Gek”. We 
hebben andere woorden geleerd die hetzelfde betekenen, 
zoals zot, mal, merkwaardig en wonderlijk. Ook ontdekten 
we dat in schilderijen vaak gekke dingen te zien zijn door 
ze goed te bekijken en leren we hoe we een gek rijmpje 
kunnen schrijven.  
Lezen gaat over de twee panda’s die in Ouwehands 
Dierenpark aangekomen zijn en 
over Bibi die een YouTube-prijs 
gewonnen heeft als beste 
nieuwkomer op YouTube. 
Het paasfeest was erg leuk. De 
kinderen zijn begonnen met een 
gezamenlijke viering in de gymzaal. 
Ze hebben 3 liedjes gezongen en 
het paasverhaal is voorgelezen 
door een leerling van groep 8. 
In de klas hebben ze een knutselactiviteit gedaan en 
mochten ze noten schieten in de gymzaal. Ook hebben we 
naar een paasfilm gekeken. 
Er is info meegegaan over Klasbord. Er hebben zich 
echter nog maar weinig ouders hiervoor aangemeld. Tóch 
is het de moeite waard, 
omdat op Klasbord leuke 
foto’s en belangrijke info 
direct met ouders kan worden 
gedeeld. Mocht je dit nog 
graag willen, lever het 
formulier in en u ontvangt een 
code van school waarmee u zich kan aanmelden! 
We hebben een nieuwe leerling in de groep, Niels. Niels, 
van harte welkom en we hopen dat je een leuke, leerzame 
tijd bij ons zult hebben. 
Als u nog een rapport thuis heeft liggen, graag zo spoedig 
mogelijk weer mee naar school! 
Tot slot wensen we iedereen een mooie vakantie toe en 
we zien elkaar weer als we op schoolreis 
gaan naar Drouwenerzand op 8 mei.  
 

5/6 Juf Dionne 

Tussen de vrije dagen en de vakantie 
door nog even een nieuwsbrief uit 
groep 5/6 groen. 
Allereerst verwelkomen wij Maditha. Zij heeft al twee 
dagen bij ons in de klas gekeken om te wennen. En sinds 
deze week zit ze definitief bij ons in de klas. Dat betekent 
dat we inmiddels met 15 leerlingen zijn.  
 

  
 
Afgelopen donderdag hebben we een gezellig dag gehad. 
We begonnen met de paasviering in de gymzaal. We 
hebben allemaal geluisterd naar het verhaal wat werd 
voorgelezen en we hebben goed ons best gedaan tijdens 
het meezingen van de liedjes. Daarna hebben we in de 
klas gezellig gekleurd of een puzzelwerkblad gemaakt. Na 
de pauze hebben we een stuk van de film Hop gezien en 
aan het einde van de ochtend mochten we nog neuties 
schiet’n. Een geslaagde dag!  
Klein, dat is het thema van het blok waar we aan gaan 
werken met taal. We hebben al 
verkleinwoorden geleerd en woorden 
voor de baby’s van dieren. Zo is een 
hondje het verkleinwoord voor hond en 
pup is de naam voor een baby van 
een hond. Verder leren we ook om 
goede beschrijvingen te maken. Dat is 
nog best lastig! 
Met rekenen zijn we het laatste blok aan het afronden. We 
hebben na de toets nog even extra geoefend met springen 
over het tiental (7 + 8), de digitale tijd, sommen uitrekenen 

op de getallenlijn (38 + 6 of 42 – 5) en rekenen met geld  
(je betaalt met 50 euro en je moet 34 euro betalen, 
hoeveel krijg je terug?). In het volgende boek zullen we 
met dit soort sommen verder gaan oefenen.  
Na de meivakantie zullen de spreekbeurten starten. 
Iedereen heeft een briefje meegekregen met wat tips en 
de datum waarop de spreekbeurt gegeven gaat worden. 
Ook heeft iedereen een woordspin gemaakt over het 
onderwerp om alvast te kijken wat ze al van het onderwerp 

weten. Dit kan helpen bij het 
maken van de spreekbeurt. 
Iedereen alvast veel succes met de 
voorbereidingen!  
Na de vakantie zullen we gelijk 
goed starten, want op maandag 8 
mei gaan we op schoolreis! Maar 

nu eerst genieten van twee weken vakantie! Iedereen een 
hele fijne en mooie vakantie toegewenst!  
 
6/7 Juf Annemiek en juf Romy 

De afgelopen weken hebben we hard gewerkt. Met 
rekenen zijn we onder andere bezig met oppervlakte en 
omtrek, dit hebben we buiten in een praktische lkes 
gedaan. De kinderen hebben de oppervlakte van de tegels 

uitgerekend en de omtrek van de 
schooldeur.  
We hebben met taal veel woorden 
geleerd die met geld te maken 
hebben; het saldo, het budget, het 
salaris enz.  Tijdens dit thema 

leren we ook denkgesprekken te voeren en bereiden we 
ons weer voor op het geven van goede presentaties.  
Ook hebben we kikkervisjes in de klas, het blijft leuk om te 
zien hoe het dril uiteindelijk uitgroeit tot kikkers.  
Met aardrijkskunde hebben we geleerd wat er op Schiphol 
allemaal gebeurd.  

Wij zijn ontzettend 
enthousiast over 
Klasbord! Er staan 
al veel leuke 
berichten en foto's 
op van de kinderen, 
we hopen dat we 
deze binnenkort 
aan alle ouders van 
de groep kunnen 

laten zien. Nog niet alle ouders van onze groep zijn 
ingelogd, wanneer u problemen heeft met inloggen, kunt u 
contact opnemen met school. 

Met de natuurlessen hebben we ons verdiept 
in het menselijk skelet. Allemaal botjes die 
ervoor zorgen dat ons lichaam stevig is en niet 
als een pudding in elkaar zakt. 

                                   Begrippen als:  ruggengraat, pezen,  
                                   spieren, kogelgewricht en  
                                   scharniergewricht hebben de  
                                   kinderen geleerd.  
                                   De Nieuwsbegrip teksten zijn altijd  
                                   actueel en de kinderen hebben een  
                                   tekst gehad over "De week van het  
                                   geld".  
 
De kinderen kwamen op het idee om in de klas ook te 
gaan "sparen" voor een cadeautje. 

Uw kind zal daar na de meivakantie u meer over kunnen 
vertellen want dan starten we het sparen. 

De tekst van "Bumper, de 
politiehond in opleiding" 
vonden de kinderen erg 
leuk. We hebben het 
filmpje gezien hoe een 
jonge Mechelse herder 
opgeleid wordt tot 
politiehond door een eigen 

instructeur. Bumper was zo populair dat er filmpjes op 



Youtube en Facebook van hem kwamen te staan. De 
kinderen maken de opdrachten schriftelijk van 
Nieuwsbegrip in groepjes van 2 of 3. Maar ze mogen het 
ook alleen maken.  
 
6/7     Juf Mirjam en juf Wietske 

April is wel een hele korte maand. Nu is het tijd voor de 
meivakantie. Twee weken de tijd om ons op te laden voor 
het laatste stuk van dit 
schooljaar. Een tijd waarin 
we voor de tweede keer dit 
jaar gaan toetsen. Lekker 
uitslapen, wat later naar 
bed en niet de regelmaat 
van 5 dagen naar school. 
Hopelijk knapt het weer nog 
wat op want het was koud de laatste week. We waren al 
erg verwend door het mooie weer van begin april.  
We hebben tijdens de taallessen het thema Ziekenhuis 
afgerond. Nu gaan we naar het thema: Dierentuin.  
Bij spelling hebben we de klankgroepenkaart gehad en het 
kilowoord. Helaas was deze toets nog niet zo goed 
gemaakt.  Tijdens de rekenlessen werkt iedereen nu in 
boek 5 of 6. Fee gaat zich aansluiten bij groep 6 en slaat 
een stukje over uit boek 5. Het is allemaal wat te 
gemakkelijk voor haar. Ook Jayden uit groep 5 is bij ons 
tijdens de rekenlessen. Hij doet erg goed zijn best. 
De grote knutselwerken die op vrijdag door alle leerlingen 
van groep 4, 5, 6, 7 en 8 zijn gemaakt in het handenarbeid 
lokaal boven, zijn bijna klaar om geshowd te worden. Het 
is een mooi kleurrijk geheel geworden. Als ze helemaal 
klaar zijn hoort u het en kunnen ze bewonderd worden. 
De paasviering was met alle leerlingen van school in de 
gymzaal. We hebben met z’n 
allen gezongen en geluisterd. 
Daarna gingen we noten 
schieten. Het was een leuke 
ochtend. De middag waren we 
lekker vrij. 
Vandaag was het koningsdag en hebben we een 
koninklijke lunch gehad. Ook de spelletjes waren gezellig. 
Dan wensen we iedereen een fijne meivakantie.  
 

7/8  Juf Marjon en juf Irene 

We beginnen met goed nieuws: Alle kinderen zijn 
geslaagd voor het schriftelijk verkeersexamen. Het was 
best pittig maar het is gelukt. Gefeliciteerd! We hadden 
van te voren een aantal keren 
geoefend op de computer via de 
site van Veilig Verkeer Nederland. 
Op dit moment zijn we tijdens de 
rekenles bezig met de onderdelen 
van rekenen waar kinderen nog 
(veel) moeite mee hebben. We 
doen dit vaak in circuitvorm. Dat 
houdt in dat de kinderen in kleine 
groepjes werken aan een rekenactiviteit. Dit kan zijn op de 

computer, in spelvorm, via een 
werkblad of bij de leerkracht. We 
merken dat de kinderen dit leuk 
vinden. Ze werken gevarieerd en 
zijn actief bezig. Ook zijn we nog 
bezig met het automatiseren van 
de tafels en het optellen en 
aftrekken tot 10 en 20.  

Met taal merken we dat de kinderen de nieuwe woorden 
die aangeboden worden tijdens het thema moeilijk kunnen 
onthouden. Ook hier zijn we dus extra mee aan het 

oefenen op verschillende manieren. 
Tijdens de geschiedenislessen 
behandelen we het begin van de 
vorige eeuw. De opkomst van 
(stoom)machines en fabrieken, 
kinderarbeid, het kinderwetje van Van 
Houten en de Leerplichtwet. De 

kinderen begrijpen nu waarom het toch beter is om naar 
school te gaan dan te werken (op jonge leeftijd).  
Pasen hebben we op school gevierd met een 

gezamenlijke viering in de 
gymzaal. Hierbij werden 
paasliedjes gezongen die we in de 
klas al hadden geoefend. Een 
groot deel van leerlingen van onze 
groep mochten in andere groepen 
helpen die ochtend. Dat was leuk 
en leerzaam! 
Collin was 12 april jarig, 
Esmeralda 15 april en Scott en 19 
april. Nog van harte gefeliciteerd. 

Donderdag hebben we de topo toets van Nederland 
gedaan. Hierbij werden de provincies met hoofdsteden 
gevraagd.  
Vrijdag stond in het teken van de Koningsspelen. Er waren 
verschillende spelletjes die we als groep bij langs zijn 
gegaan. Tussen de middag was er een lekkere 
koningslunch. 
En dan nu eerst twee weken vakantie!  
 
7/8     Juf Margreet 

Op 6 april hebben de leerlingen van groep acht hun 
verkeersexamen gemaakt en iedereen heeft het gehaald. 
Allemaal gefeliciteerd!  
En of we nu ook nog verkeer krijgen op school tot de 
zomervakantie? 
Ja, natuurlijk, want iedereen heeft nog wel iets te leren 
over fiesten en lopen in het verkeer. En hoe belangrijk is 
dat voor volgend schooljaar als je op de fiets naar school 
gaat. 
We hebben een mooie 
Paasviering gehad, waarin 
Jesse de presentator was 
en Jordy het Paasverhaal 
voorlas. We hebben onze 
mooie Paasliederen 
gezongen.  
Dat klonk ook dit jaar weer 
supermooi... 
Met rekenen hebben alle niveaugroepen weer een blok uit. 
De toetsen hebben we deze week besproken en ze zijn 
goed gemaakt. Soms moeten we de definities nog iets 
beter uit het hoofd leren, want bij een toets vertelt juf niet 
hoe oppervlakte ook al weer moet. En dan mis de eerste 
en alle andere sommen die daarover gaan. Daarom gaan 
we de komende periode een aantal definities van rekenen 
uit ons hoofd leren. 

Er wordt ook druk gekookt in het 
kooklokaal. 
Deze week hebben Levi, Larissa, 
Dylano en Jesse pannenkoeken 
gebakken.  
Met techniek wordt er tandpasta 

gemaakt. 
Vrijdag hebben we de Koningsspelen en de Koningslunch. 
We hopen dat dat een mooie dag wordt. 
En dan is het Meivakantie... 
We hopen op een lekker weertje en veel plezier.  

        
                                                                                            

Juni 
05  en 06 Pinkstermaandag en dinsdag vrij   
23  t/m 26 Lang weekend vrij  
28  Inloopavond in de klas 

 
 


