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Beste ouders/verzorgers,  
 
Uw kind is of wordt 4 jaar en mag naar school! 
Voor u ligt de eerste schriftelijke kennismaking met 
basisschool ’De Gantel’. 
Dit informatieboekje is bestemd voor de 
ouders/verzorgers van kleuters en is een aanvulling op 
de schoolgids. Het is natuurlijk niet mogelijk om op 
papier een volledig beeld te geven van het reilen en 
zeilen bij de kleutergroepen maar we hebben toch een 
aantal onderwerpen voor u op een rijtje gezet. 
Wij hopen dat u het boekje met interesse en plezier zult 
lezen, zodat u zich samen met uw kind snel ‘thuis’ zult 
voelen op ‘De Gantel’. 
 
Overigens is er bij de start van elk schooljaar in de klas 
een informatieavond waarop de leerkrachten vertellen 
hoe een dag bij de kleuters verloopt en waar u antwoord 
krijgt op eventuele vragen. Wij hopen u op deze avond 
te mogen verwelkomen!  
 
Een hele fijne schooltijd toegewenst! 
 
De Gantel  
Laan van Wateringse Veld 925 
2548 BR Den Haag 
070-3967222(tel) 
 
gantel@scoh.nl 

mailto:gantel@scoh.nl
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 Schooltijden: 
 
De schooltijden op Basisschool “de Gantel” zijn voor de 
kleutergroepen: 
 
’s Morgens van 08.30 - 11.45 uur (op woensdag tot 12.15uur) 

‘s Middags van 13.00 – 15.00 uur 
’s Morgens gaat de deur om 08.20 uur open.  
‘s Middags om 12.55 uur.  
 
We willen graag om 08.30 uur en om 13.00 uur 
beginnen, dus probeer op tijd te zijn. Op 
woensdagmiddag is er geen school. 
 
Stelt u bij ziekte van uw kind of andere verhinderingen 
de school daarvan op de hoogte vóór schooltijd. Dit kan 
telefonisch, maar ook via de website. Wanneer uw kind 
een bezoekje moet brengen aan de dokter of tandarts, 
dit ook graag even vooraf aan de leerkracht of 
administratie doorgeven.  
 
Vanaf 5 jaar is een kind leerplichtig en mag er (bijna) niet 
meer verzuimd worden. Regelmatig naar school gaan is 
belangrijk voor uw kind. Wilt u uw kind buiten 
schoolvakanties thuishouden, dan moet dit (met een 
geldige reden) worden aangevraagd. Verlofformulieren 
zijn verkrijgbaar bij de administratie. Hoewel de 
leerplicht voor 4-jarigen nog niet geldt, vinden wij het 
wel belangrijk dat uw 4-jarige kind zo snel mogelijk 
regelmatig naar school komt. 
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 Eerste schooldag 
 
Voordat een kind officieel naar school gaat mag hij/zij 
een aantal dagdelen meedraaien. Dit om alvast een 
beetje aan de nieuwe omgeving, zijn/haar klasgenoten 
en de leerkracht(en) te wennen. De leerkracht neemt 
een aantal weken van tevoren (telefonisch) contact met 
u op om de data van deze dagdelen vast te leggen.  
 
Hierop maken we echter twee uitzonderingen, de 
decembermaand en de maand voor de zomervakantie. 
Deze maanden zijn erg onrustige periodes en voor de 
kinderen minder geschikt om in een nieuwe groep te 
wennen.  
 

 Voor de kinderen die in de maand december vier 
jaar worden, vinden we het als school wenselijk, 
dat deze kinderen na de kerstvakantie in de 
groep starten. 

 Kinderen die een maand vóór of ín de 
zomervakantie vier jaar worden, worden middels 
een brief uitgenodigd op de wenmiddag vlak 
voor de vakantie. Op deze middag maken ze 
kennis met hun klasgenoten en de leerkrachten, 
waarmee ze starten na de zomervakantie. 

 
De eerste schooldag kan vaak spannend zijn voor kind 
en/of ouder. Kom de eerste keer gezellig met uw kind de 
klas in en zoek samen naar zijn of haar stoeltje. Maak 
het afscheid nemen echter niet te lang; dat is 
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makkelijker voor uw kind. Wij vragen u uw kind een tasje 
mee te geven met daarin iets te drinken en te eten voor 
tijdens de pauze (om 10.00); te denken aan een 
boterham, fruit/groenten of een koekje. 
 
Voor kinderen is het natuurlijk ontzettend leuk om 
speelgoed van thuis mee te nemen. Helaas is uit ervaring 
gebleken, dat dit weleens voor problemen zorgt. Het 
speelgoed raakt kwijt of gaat kapot. Wilt u, als ouder, 
ervoor zorgen dat het kind niet dagelijks speelgoed mee 
naar school neemt? Er is op school genoeg materiaal om 
mee te spelen. 
 
Wilt u het urgentieformulier (als bijlage in de 
wenenvelop) z.s.m. inleveren bij de groepsleerkracht?  
Op dit formulier kunt u alle belangrijke gegevens 
invullen, zoals telefoonnummers en eventuele 
bijzonderheden/allergieën. Het is belangrijk dat de 
leerkracht dit in zijn of haar bezit heeft.  
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 Groep ½ 
 
Op onze school hebben we de kleutergroepen 
gecombineerd. Dit is een bewuste keuze geweest.  
Een combinatiegroep ½ heeft de volgende voordelen: 

 De kinderen van groep 1 zien al van de oudere 

kinderen wat de regels zijn en hoe het gaat in de 

groep. 

 Kinderen van groep 2 kunnen de kinderen van 

groep 1 bij bepaalde zaken helpen waardoor 

jongere kinderen eerder gestimuleerd worden 

om dit ook zelf te doen en oudere kinderen zich 

erg gewaardeerd voelen.  

 Kinderen van groep 1 kunnen al meedoen met 

activiteiten die ook voor groep 2 geschikt zijn, 

daardoor worden ze eerder gestimuleerd om zich 

te ontwikkelen en daarnaast kunnen kinderen uit 

groep 2 die bepaalde activiteiten nog moeilijk 

vinden meedoen met het aanbod voor groep 1.  
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 Methodes en werkwijzen: 

 

 Inzichtelijk 

Vanaf schooljaar 2015 werken wij bij de kleutergroepen 
met het leerlingvolgsysteem Inzichtelijk. De leerlijnen, 
kern- en tussendoelen voor de groepen 1-2, zoals door 
het Ministerie van onderwijs vastgelegd, vormen de 
basis van Inzichtelijk Onderwijs. Ook de eisen die Cito 
aan de groepen 1-2 stelt, zijn meegenomen in het vaste 
aanbod. Inzichtelijk Onderwijs zorgt ervoor dat de 
kleutergroepen gericht met verschillende doelen 
werken. De doelen zijn gespecialiseerd op beginnende 
gecijferdheid en beginnende geletterdheid. Elke maand 
zullen er nieuwe doelen centraal staan en zullen de 
doelen worden geëvalueerd.  

Onze leerkrachten in de groepen 1-2 werken thematisch. 
Deze thema’s betreffen vaak 4 weken. Iedere maand zijn 
er nieuwe doelen waaraan de leerkrachten hun 
lesaanbod koppelen. De doelen worden op verschillende 
manieren aangeboden en op verschillende niveaus; in de 
hoeken, tijdens de kringactiviteiten en tijdens het spelen 
en werken met ontwikkelingsmateriaal. De leerkrachten 
houden d.m.v. observaties goed bij welke doelen de 
kinderen wel/niet beheersen en kunnen hierdoor goed 
aansluiten bij het niveau van het kind (door het kind 
vervolgens extra hulp of extra uitdaging te geven).  
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De leerkrachten krijgen door te werken met Inzichtelijk 
Onderwijs een beter beeld van uw kind en kunnen 
hierdoor meer onderwijs op maat bieden.   

Kort gezegd geeft “Inzichtelijk” de leerkrachten van 
groep 1-2 zicht op de doorgaande leerlijnen op het 
gebied van taal en rekenen, de onderwijsbehoeften van 
de leerlingen en hun opbrengsten”.  
 
Bij iedere start van het thema ontvangen ouders een 
brief met daarin informatie over het nieuwe thema en 
de doelen die aan bod zullen komen. Ook kan in deze 
brief om ouderhulp worden gevraagd.  
 

 Taal 
 
Naast het gebruik van de leerlijnen van Inzichtelijk 
waaraan diverse activiteiten worden gekoppeld werken 
we o.a. met prentenboeken, verteltafels, poppen en 
diverse ontwikkelingsmaterialen op het gebied van 
ontluikende geletterdheid. In elke groep hangt tevens 
een lettermuur. Met “het woord van de dag” ‘s ochtends 
zichtbaar op het smartboard voor zowel ouder als kind 
proberen we de woordenschat van de kinderen te 
vergroten. Met de methode “Wat zeg je” komen 
auditieve vaardigheden regelmatig aan bod welke als 
belangrijke leesvoorwaarde dienen. 
 
Door veel met taal bezig te zijn worden de kinderen 
gestimuleerd en enthousiast gemaakt voor boeken, 
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letters en lezen. Wij adviseren ouders dan ook thuis 
dagelijks voor te lezen! 
 
Kleuters hebben vaak al belangstelling voor letters en 
willen ook graag leren schrijven, daar is niets op tegen. 
In onze groepen gebruiken we letters, die eenvoudig na 
te schrijven zijn.  

 
Wanneer we met letters bezig zijn, spreken we de letters 
fonetisch uit (klanken). Bijvoorbeeld: r uitspraak rrrrr 
(dus niet -er-). 
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 Rekenen 
 
Naast het gebruik van de leerlijnen van 
Inzichtelijk waaraan diverse activiteiten 
worden gekoppeld werken we met het 
rekenprogramma “Met sprongen 
vooruit”.  De activiteiten uit het 
spellenboek zijn gericht op de drie 
domeinen: tellen-en-rekenen, meetkunde en meten. 
Deze drie domeinen komen afzonderlijk en in relatie tot 
elkaar aan de orde. Bij tellen-en-rekenen horen 
activiteiten die tot doel hebben dat kinderen de telrij 
kunnen opzeggen, kunnen werken met telbare 
hoeveelheden, erbij en eraf kunnen nemen van 1 of 2, 
splitsingen tot 6 kunnen maken en getal symbolen 
kunnen herkennen en deze ordenen en koppelen aan 
hoeveelheden. Meten heeft betrekking op ordenen, 
vergelijken en afpassen van lengte, inhoud, gewicht en 
oppervlakte. Ook tijd is een grootheid die tot meten 
behoort. Bij meetkunde staan activiteiten centraal die 

oriënteren, construeren en/of 
opereren met vormen en figuren 
tot doel hebben. De kinderen 
maken d.mv. dit rekenprogramma 
kennis met alle benodigde kennis 
die zij nodig hebben om in groep 
3 een vliegende start te kunnen 
maken. Alle activiteiten worden 
wederom gekoppeld aan de 
maandelijkse doelen 
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 Spel 
 
Bij elk thema wordt geprobeerd de hoeken aan te laten 
sluiten bij het thema. De huishoek verandert 
bijvoorbeeld in de stoomboot van Sinterklaas, een 
bloemenwinkel of een supermarkt. Ook worden er 
specifieke taal- rekenhoeken ingericht. Hier kunnen 
kinderen pasverworven informatie weer uiten in hun 
spel en tevens leren ze van elkaar.  
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 Motoriek  
 
De kinderen gymmen twee keer per week in het 
speellokaal a.h.v de methode “Bewegingsonderwijs in 
het speellokaal”. De ene week zijn dit klim en klauter-
activiteiten de andere week zijn dit spellessen. Alle 
kinderen nemen hiervoor gymkleding (bv. broek, shirt of 
gympakje) en gymschoenen mee in een tasje. De 
kinderen worden gestimuleerd om zichzelf aan- en uit te 
kleden. Geef uw kind daarom makkelijke kleding aan op 
deze dag! Wilt u de schoenen/kleding voorzien van 
naam? De gymdagen verschillen per groep; de 
gymdagen staan vermeld op het prikbord bij de klas. 
 
Afhankelijk van het weer spelen de kinderen ook veel 
buiten. In zowel de ochtend als middag drie kwartier 
(mits er niet gegymd wordt). Denkt u, met winters weer, 
aan een muts, handschoenen/wanten en een sjaal? 
Verder wordt de motoriek gestimuleerd door de vele 
knutselactiviteiten en ontwikkelingsmaterialen.  
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 Sociaal-emotionele ontwikkeling 
 
Wij besteden veel aandacht aan de 
persoonlijke ontwikkeling van het 
kind en aan de groepsvorming. We 
maken hiervoor gebruik van de 
methode “Kwink”. Kwink is een 
onlinemethode voor sociaal-
emotioneel leren (SEL) voor groep 1 
t/m 8. Praktisch, leuk en altijd 
actueel. Gericht op preventie (van 
bijvoorbeeld pesten op school) en de 
kracht van een veilige groep. Een 
kwinkles ziet er als volgt uit: een terugblik naar de vorige 
regel, een introductiefilmpje, een kringgesprek en een 
verwerkingsactiviteit.  Eens in de twee weken zal er op 
maandagochtend een nieuwe Kwinkles gegeven worden 
met een nieuwe Kwink-regel. Deze hangen zichtbaar in 
de klassen en zullen twee weken lang regelmatig 
genoemd en benoemd worden.  
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 Schooltelevisie 
 
Als het even kan bekijken wij de schooltelevisie 
uitzendingen van Koekeloere op ons smartboard. Het 
programma is speciaal bestemd voor kleuters en 
behandelt uiteenlopende thema’s. Omdat dit 
programma voorlopig geen nieuwe uitzendingen maakt, 
bekijken wij ‘oude’ afleveringen die binnen onze thema’s 
passen.  
 

 Beeldende vorming 
 
Binnen elk thema uiten kinderen zich op gebeid van 
tekenen, schilderen, kleien, knutselen en bouwen. 
Hierbij is een mix van opdrachten en vrije reproducties, 
waarin de kinderen hun eigen fantasie kunnen en mogen 
gebruiken. Alle kinderen hebben een tekenschrift. Per 
thema/maand wordt hierin een tekening gemaakt. 
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 ICT 
 
Ook de computer hoort bij de belevingswereld van het 
jonge kind. Elke kleutergroep heeft de beschikking over 
één of meerdere computers waarop de kinderen 
zelfstandig of onder begeleiding aan het werk kunnen 
met de programma’s woordenstart/schatkist lezen en 
rekenen of Bas gaat digitaal. Ook beschikt iedere 
kleutergroep over een smartboard welke voor 
verschillende activiteiten wordt ingezet. 
 

 Cito-toetsen 
 
In de groepen 1 en 2 worden er 2 Cito toetsen bij uw 
kind afgenomen (Taal voor kleuters en Rekenen). Voor 
groep 2 gebeurt dat in januari en in juni; groep 1 doet 
hier alleen in juni aan mee. Deze toetsen zijn 
instrumenten om de vorderingen van uw kind in kaart te 
brengen. Waar nodig wordt extra hulp of uitdaging 
geboden.  
 



 Informatieboekje  groep 1 & 2  

 Contacten 
 
U kunt natuurlijk altijd met uw vragen terecht bij de 
leerkracht. Stel uw vragen bij voorkeur niet onder 
schooltijd. Wanneer u wat langer met ons wilt praten (of 
wij met u), dan wordt er een afspraak gemaakt.  
 
Wanneer uw kind een maand op school zit, wordt u 
uitgenodigd voor een gesprek, waarin de leerkracht 
e.e.a. samen met u bespreekt. Tijdens dit gesprek is er 
ook de mogelijkheid om eventuele bijzonderheden te 
bespreken of misschien extra informatie aan de 
leerkracht door te geven. 
 
In november worden sommige ouders uitgenodigd om 
de voortgang in de groep van hun kind te bespreken 
wanneer hier aanleiding voor is. Dit betreft ook alle 
herfstleerlingen (kinderen die in oktober, november, 
december geboren zijn) en kinderen met extra zorg. Ook 
worden eventuele twijfels over het overgaan naar groep 
2 of 3 genoemd.  
 
In de maand februari vinden de eerste tien-minuten 
gesprekken plaats. Tijdens dit gesprek worden de 
observaties besproken van de leerkracht en de 
resultaten benoemd van de citotoetsen/inzichtelijk. U 
wordt hier middels een brief voor uitgenodigd.  
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Het tweede tien-minuten gesprek vindt plaats in juni. 
Wederom worden de observaties en resultaten 
besproken van Inzichtelijk en Cito. Ook de overgang naar 
het volgende leerjaar komt ter sprake.  
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 Hoe ziet een schooldag eruit? 
 

 Vanaf 08.20 mogen de leerlingen van groep 1 en 2 

met hun ouders naar binnen komen. De kinderen 

hangen hun jas (evt. tas, afhankelijk van de groep) op 

bij de kapstok. Op alle dagen kan tot 8.30 afscheid 

worden genomen, daarna begint de schooldag. 

 Iedere ochtend wordt er gestart in de kring.  

 Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen, voordat ze op 

school komen, thuis naar het toilet zijn geweest? Dit 

bevordert de rust tijdens het startmoment in de 

kring.  Verder wordt er verwacht dat uw kind 

zelfstandig naar het toilet kan. Voor kinderen, die nog 

vaak een ‘ongelukje’ hebben, is het handig om een 

setje schone kleren mee te geven.  

 
We beginnen de dag met een gebed/welkomstliedjes. 
Naast de leerkracht zitten twee kinderen die de gehele 
dag hulpjes mogen zijn. Met elkaar bekijken we welke 
dag het is (a.h.v de klok van pompom) en wat we die dag 
gaan doen (dagritmekaarten).   
 
In de kring vinden diverse kringactiviteiten plaats. 
Voorlezen, taalspelletjes, rekenspelletjes, muziek, drama 
etc. (n.a.v. doelen inzichtelijk onderwijs) 
 
Na de kring is het, afhankelijk van het lesrooster, tijd om 
buiten te gaan spelen (of te gymmen). Andere groepen 
blijven binnen en starten met de speel-werkles. 
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Zowel ’s ochtend als ’s middags spelen de kinderen na 
een kringactiviteit buiten (of in de gymzaal) en is er een 
speel-werk les. De kinderen kiezen, n.a.v. het Arbeid 
naar Keuzebord waar zij willen spelen of werken. Ieder 
kind heeft hiervoor zijn of haar eigen pictogram. De 
kinderen kunnen spelen in de diverse hoeken: 
bouwhoek, poppenhoek, leeshoek, rekenhoek, 
letterhoek, kunnen aan de slag met 
gezelschapsspelletjes of zich bezighouden met 
knutselactiviteiten die gerelateerd zijn aan een thema.  
 
Ook wordt er onder een speel-werkles tijd gemaakt om 
extra hulp begeleiding/ RT in de klas te geven aan 
kinderen die dit nodig hebben in de kleine kring. Dit 
door de kinderen om te leren gaan met uitgestelde 
aandacht. De leerkracht heeft een ketting zodat het voor 
de kinderen zichtbaar is dat zij de leerkracht niet om 
hulp mogen vragen. De leerkracht loopt een vaste route 
door de klas en zal dus regelmatig bij de kinderen 
langskomen. Op deze manier leren de kinderen 
problemen zelf op te lossen of met elkaar en geeft het 
de leerkracht ruimte om een groepje extra instructie te 
geven of te werken in een kleine kring.  
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Zowel de kinderen uit groep 1 als uit groep 2 werken 
met een materialenboekje. Hierin staan de verplichte 
opdrachten, die het kind tijdens het thema moet maken 
(met name ontwikkelingsmateriaal gericht op de doelen 
van de desbetreffende maand). Wanneer kinderen deze 
activiteiten hebben gedaan mogen zij een sticker 
plakken en schrijft de leerkracht eventuele 
bijzonderheden op.  Ouders hebben de mogelijkheid om 
deze boekjes te bekijken.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het ontwikkelingsmateriaal is ruim 2 maanden in de 
klas. Hierna wordt het materiaal gewisseld met een 
andere kleutergroep zodat de kinderen weer opnieuw 
uitgedaagd worden met nieuwe materiaal. 
Halverwege de ochtend eten en drinken we iets in de 
kring. Geef uw kind, in een eigen tas/rugzakje, een liefst 
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zo gezond mogelijk tussendoortje mee. Te denken valt 
aan: fruit, een boterham, crackers, komkommer enz.  
 
Schoolmelk is ook bij ons op school te verkrijgen, voor in 
de ochtendpauze of voor bij het overblijven. U kunt de 
melk (of optimel, chocomelk of drinkyoghurt) bestellen 
op de website van campina: www.campinaopschool.nl. 
Of via een aanmeldformulier op te halen bij de 
administratie. 
 
Onze school biedt de mogelijkheid om u uw kind te laten 
overblijven. Per klas is er een overblijfleidster, die tussen 
de middag samen met de kinderen eet. Om kwart voor 
12 gaan de kinderen eerst tot 12.20 uur buiten spelen. 
Daarna gaan ze met de overblijfleidster naar de klas 
terug waar zij hun boterhammen opeten.  Het 
inschrijfformulier m.b.t. het overblijven is bij de 
administratie op te halen. 
 
Aan het einde van de ochtend (iedere dag om 12.45, 
met als uitzondering de woensdag 12.15) kunt u uw kind 
in de klas op komen halen. Gaat uw kind naar de 
buitenschoolse opvang dan wordt hij/zij in de klas door 
de BSO-juf/meester opgehaald.  
 
 
 
  

http://www.campinaopschool.nl/
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 Festiviteiten en ouderhulp 
 
In de loop van het jaar hebben wij op school en in de 
klas een aantal vaste festiviteiten, zoals: het 
sinterklaasfeest, de Kerst- en Paasviering, sportdag, 
juffendag, schoolreis etc. U krijgt voor al deze zaken 
ruim op tijd de benodigde informatie via een brief of het 
Gantelnieuws.  Voor bepaalde activiteiten vragen wij uw 
hulp. Meestal is dat via een inschrijfformulier op het 
prikbord bij de klas, soms vraagt de leerkracht het 
rechtstreeks aan u. Wij zijn erg blij met uw hulp en ook 
voor uw kind is het leuk, wanneer papa/mama of 
opa/oma komt helpen. Dit gaat bijvoorbeeld om het 
helpen bij een sportdag, spelletjescircuit, uitstapje naar 
de kinderboerderij maar ook bijvoorbeeld bij de 
jaarlijkse schoonmaakavond waarbij alle materialen en 
kasten worden schoongemaakt om in het nieuwe 
schooljaar weer fris te kunnen starten. Sommige 
activiteiten kunnen i.v.m. de veiligheid van de kinderen 
niet doorgaan zonder extra hulp van ouders.   
 
Naast de deur van de klas hangt een prikbord met 
daarop de mededelingen. Kijk hier regelmatig even op. U 
vindt hier ook de intekenlijsten voor activiteiten, 
oproepen voor materialen die we op school kunnen 
gebruiken etc. 
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 Verjaardag vieren 
 
Als uw kind jarig is mag dat op school gevierd worden. 
De jarige mag op de tafel/stoel staan en wij zingen voor 
hem/haar verjaardagliedjes. Daarna volgt vaak de 
traktatie (het liefst natuurlijk iets kleins en gezonds!). 
Tevens mag de jarige de klassen rond. Dat wil zeggen; 
samen met twee vriendjes naar alle kleuterjuffen, de 
administratie en de directie.  Wij vieren vaak rond 10 
uur de verjaardag. Wilt u erbij zijn i.v.m. het maken van 
foto’s? Spreek dit van tevoren even met de 
groepsleerkracht af.  
De verjaardagen van kinderen die 
4 worden, worden niet op school 
gevierd. We adviseren u om uw 
kind zijn/ haar vierde verjaardag 
op de peuterspeelzaal of het 
kinderdagverblijf te laten vieren 
in een vertrouwde omgeving met 
kinderen die hij of zij goed kent.  
Wilt u er rekening mee houden 
dat er kinderen met een 
dieet/allergie kunnen zijn? U 
kunt ernaar informeren bij de 
leerkracht.  
 
Om teleurstellingen te voorkomen, stellen we het op 
prijs dat uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes (maar 
ook kerstkaartjes) buiten school uitgedeeld worden. 
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We hopen dat u door middel van dit informatieboekje 
een beeld heeft gekregen wat u en uw kleuter te 
wachten staat.  Mocht u na het lezen toch nog vragen 
hebben, neemt u dan na schooltijd even contact op met 
één van de leerkrachten om een toelichting te vragen. 
 
Kijk ook regelmatig op onze website www.degantel.nl 
voor actuele informatie over de school. Daar vindt u de 
maandelijkse nieuwsbrief, waar u zich online voor kunt 
aanmelden en kunt u een bezoekje brengen aan de 
klassenwebsite. 

 
Wij wensen u en uw kind 

een leerzame en prettige schooltijd toe!  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.degantel.nl/
http://www.atelierbouwkunde.nl/project_blad.php?id=55

