Nieuwsbrief oktober 2022
Nieuws rondom & vanuit ‘de Droomspiegel’
Agenda
4 oktober

Dierendag

5 oktober

Start Kinderboekenweek

5 oktober

Dag van de leerkracht

6 oktober

Informatiebijeenkomst voor nieuwe ouders en leerlingen

7 oktober

Informatiebijeenkomst voor nieuwe ouders en leerlingen

11 oktober

MR overleg in de avond

12 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek

17 t/m 21 oktober

Herfstvakantie

24 oktober

Luizen pluizen

25 oktober

Atelier 1: groepen 3, 4, 5 & 6, 7, 8

28 oktober

Gezelschapsspelletjesdag groepen 1-2

30 oktober

Start wintertijd

1 november

Atelier 1: groepen 3, 4, 5 & 6, 7, 8

7 november

Start Sinterklaasjournaal

7 november

Nieuwsbrief november

Informatiemarkt
We zijn alweer een aantal weken gestart!
Op vrijdag 9 september vond de jaarlijkse
informatiemarkt plaats. Een zinvolle middag
waarbij u als ouder informatie kon vergaren
over het leerjaar van uw kind(eren). Ook
was het prettig om nader kennis te maken
met de leerkracht van uw kind(eren). Door
het weerbericht werd er besloten om dit
schooljaar de markt in de middenruimte te
laten plaatsvinden op locatie Marco Polo.
Ook het wijkteam van Almere was aanwezig
om informatie te verschaffen. Het was een
drukke, zinvolle middag waarbij de drempel
laag was.
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Schoolfruit
Tijdens de 15de editie van het EU-schoolfruit- en groenteprogramma krijgen
leerlingen op deelnemende scholen van 5 september t/m 10 februari drie porties
groente en fruit per leerling per week. Onze school doet namelijk wederom
mee aan EU-Schoolfruit!
Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en fruit te laten
proeven. Zo maken kinderen kennis met veel verschillende smaken en
structuren. Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbekende smaak na
tien tot vijftien keer proberen!
Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit proeven de
kinderen verschillende soorten fruit en groente. Ook als kinderen nog niet
veel durven te proeven, doen ze in de klas lekker mee. Want in de praktijk
blijkt: zien eten, doet eten.
Wilt u en kunt een hierbij een steentje aan bijdragen door in de ochtend mee te
helpen om het fruit te snijden? Meldt u zich dan aan door een mail te sturen naar
administratie@droomspiegel.nl
kinderbijbel
Op vrijdag 16 september hebben alle groepen een bezoekje gehad van
de Schaapspoort. Iedere klas kreeg een klassen-Bijbel cadeau.
Ook is er meteen een eerste verhaal voorgelezen uit de Bijbel. De
kinderen luisterden aandachtig naar het verhaal.
Voortaan zal er naast Trefwoord door de leerkrachten ook uit de
Bijbel voorgelezen gaan worden.
Iedere bouw heeft een Bijbel die aansluit bij de leeftijd. Zo zijn er voor
de kleuters kortere verhalen met prachtig ondersteunde afbeeldingen.
De middenbouw heeft ‘De Bijbel voor jou’, met verhalen in
begrijpelijke taal en zeer toegankelijk geschreven. De bovenbouw heeft
‘De Bijbel voor jullie’, waarbij er nog meer verhalen beschikbaar zijn en
waar er ook extra uitleg is opgenomen over gebruiken en begrippen
die in de verhalen naar voren komen. We zijn erg blij met de Bijbels en hopen dat ook de kinderen
hier met veel plezier naar mogen luisteren.
Juf Anouk 10 jaar op de Droomspiegel
Hieperdepiep hoera voor juf Anouk!
Zij werkt dit schooljaar 10 jaar als leerkracht op de Droomspiegel.
Zij is in het zonnetje gezet met een grote bos bloemen.
We hopen dat zij nog heel veel jaren Droomspiegelleerlingen kan
laten ontwikkelen en het geven van goed onderwijs.
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Dag van de leerkracht op 5 oktober

Na de verjaardagenochtend van afgelopen vrijdag, is het aanstaande woensdag voor alle leerkrachten
opnieuw een bijzondere dag! Op woensdag 5 oktober vindt één keer per jaar de dag van de
leerkracht plaats. Deze dag wordt landelijk georganiseerd om de leerkrachten te waarderen en extra
in het zonnetje te zetten!
Onze leerkrachten hebben een belangrijke onderwijstaak te vervullen zodat uw kind(eren) het beste
uit zichzelf kunnen halen en met volle vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Die taak pakken ze
meer dan serieus op. Onze leerkrachten kenmerken zich door een enorme inzet, betrokkenheid en
warmte.
Indien het voor u mogelijk is, wilt u dan de leerkracht(en) van uw kind(eren) op woensdag 5 oktober
in het zonnetje zetten? Dit kan met extra aandacht of een presentje (bijvoorbeeld een zelfgemaakt
knutselwerkje van uw kind, een tekening of iets lekkers).
Ouderpanel verslag
Op 15 september heeft het eerste ouderpanel van dit schooljaar plaatsgevonden. Er waren
verschillende vaders en moeders aanwezig alsook een MR-lid samen met de directie.
Er worden elke keer verschillende thema’s besproken waarbij de directie informatie op gaat halen bij
de ouders, waaronder dit keer ook de verkeersveiligheid, met name op locatie Marco Polo is erg
druk bij het brengen en halen. Er is gesproken over:
- Verkeersveiligheid & klaar-overs mogelijkheden: Hierbij zal er worden onderzocht of de
school kan samenwerken met Columbusschool.
- Wij willen benadrukken (met name voor locatie Bosrand), om niet in de bocht stil te staan.
Wij willen dat alle leerlingen veilig de school kunnen bereiken. Als uw kind naar locatie
Bosrand gaat, is het wenselijk om de grote parkeerplaats achter de school te gebruiken.
- Laat uw kinderen gebruik maken van de oversteekplaats in plaats van midden op de weg stil
te staan en uw kind uit de auto te laten stappen.
- Als u ideeën heeft over hoe de verkeersveiligheid nog beter zou kunnen dan horen we dat
graag via administratie@droomspiegel.nl
Verjaardagenochtend juffen en meesters
Dit schooljaar hebben de juffen en meesters afgelopen
vrijdagochtend al de verjaardag gevierd. Wat was het een
feest! Veel kinderen mochten verkleed naar school komen. Er
werd bingo gespeeld, weerwolven, bingo en
gezelschapsspellen. Ook zijn de leerkrachten flink verwend,
waarvoor dank!
Het was fijn om na de eerste schoolweken ook op een andere
manier samen te zijn en plezier te maken! Er werd gewerkt
aan de relatie, onderlinge samenwerking en groepssfeer.
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SKO 25 jaar!
In de middag en avond van 30 september hebben alle SKO-scholen het 25-jarig bestaan
van de stichting gevierd! Het was een dag dat in het teken stond van trots, waardering
en samen vieren. Dit werd gedaan door muziek, samen zijn onder het genot van een
hapje en drankje.
Rondleidingen nieuwe ouders door groepen 5
Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat onze
school groeiende is! Elke dag gaan meer dan 500
leerlingen dagelijks naar de Droomspiegel. Voor ouders
die interesse hebben in de school en nog niet bekend
zijn met onze uitgangspunten en principes, worden er
een aantal maal per maand een informatiebijeenkomst
georganiseerd.
Op deze bijeenkomst wordt er een presentatie gegeven door de schoolleider Monique Ferwerda.
Aansluitend krijgen deze ouders een rondleiding door locatie Marco Polo. Dit schooljaar wordt de
rondleiding verzorgd door de leerlingen uit de groepen 5.
En daar zijn wij heel trots op! Want wie kan er nu het allerbeste vragen over de school
beantwoorden en een eerlijk beeld neerzetten? Juist, onze eigen leerlingen!
Andere jaren deden leerlingen uit de groepen 7 en 8 de rondleiding. Zij zitten vanaf dit schooljaar op
locatie Bosrand. Vandaar dat zij het stokje hebben overgedragen aan de oudste leerlingen van locatie
Marco Polo. Na een keer oefenen en een hulpkaartje, hebben zij bewezen dit heel goed aan te
kunnen!
Heeft u ook interesse is uw kind onder de 4 jaar? Meldt u zich dan aan via
administratie@droomspiegel.nl.
Heeft u al schoolgaande kinderen op de Droomspiegel en nog kinderen onder de 4 jaar? Zorg dat u
ze dan tijdig in heeft geschreven op de Droomspiegel. Nog niet ingeschreven? Maak dit dan kenbaar
bij administratie@droomspiegel.nl
Dalton, een kijkje in groep 1/2C
In onze groep zijn wij
momenteel druk bezig met de
Daltonpijler ‘zelfstandigheid’.
Dit doen wij door gebruik te
maken van ‘De hand van vijf’.
Wanneer iemand ergens hulp
bij nodig heeft, zijn er 5
stappen die de kinderen
kunnen volgen.
Stap 1: ik probeer het zelf
Stap 2: ik vraag het aan mijn
maatje
Stap 3: ik vraag het aan
iemand uit mijn tafelgroepje
Stap 4: ik vraag het aan
iemand die het zeker weet of
kan
Stap 5: ik vraag het aan de
leerkracht
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De kinderen kunnen bij stap 4 kijken op de ‘hulpmuur’ die in de klas hangt. Alle kinderen hebben
aangegeven waar zij bij kunnen helpen wanneer iemand hulp nodig heeft. We merken dat de kinderen
dankzij deze stappen steeds zelfstandiger leren
problemen op te lossen.
Aan het begin van het jaar is het voor de nieuwe
kinderen nog wennen, maar we merken dat de
kinderen uit groep 2 de stappen van de Hand van vijf
al goed beheersen!
De vreedzame school, een kijkje in groep 5A
Dit schooljaar werken wij voor het tweede schooljaar met de Vreedzame school. Wij zijn gestart
met het thema wij horen bij elkaar. Tijdens dit thema leren de kinderen in de groep elkaar kennen.
We maken afspraken met elkaar hoe we ervoor zorgen dat we het fijn hebben in de klas tijdens dit
schooljaar. Deze afspraken hangen wij op in de klas. Veel afspraken zijn afgeleid van de grondwet,
waar wij ons op school allemaal aan houden. Hierbij kan gedacht worden aan het netjes omgaan met
spullen of rekening houden met elkaar.
Daarnaast kijken we met elkaar welke taken er allemaal zijn in de klas. We gaan er namelijk samen
voor zorgen dat de klas netjes blijft. Gedacht kan worden aan het netjes maken van kasten, het
uitdelen van schriften, het schoonmaken van de tafels voor we naar huis gaan.
Verder komen in dit thema de termen opstekers (complimenten) en afbrekers (kritiek op een
onaardige manier) naar voren. Dit om te leren dat het fijn is om opstekers te krijgen en we leren hoe
we tips kunnen geven die minder vervelend binnenkomen bij een ander.
(voor)leestip
Lampje gaat over het meisje Lampje. Ze heet eigenlijk Emilia maar
iedereen noemt haar Lampje. Ze woont met haar vader in een grijze
vuurtoren. Haar moeder is gestorven en haar vader is daar nog steeds zo
verdrietig over dat hij te veel drinkt en zijn dochter al het werk laat doen.
Elke avond moet Lampje het licht in de vuurtoren aansteken. Maar op
een nacht vergeet ze om lucifers te kopen en juist die nacht komt er een
vreselijke storm.
Alles gaat mis, en Lampje wordt weggestuurd naar het Zwarte Huis. Een
huis waarvan iedereen zegt dat er een monster woont…
Vanuit de logopedie
Hierbij wil ik me kort voorstellen. Ik ben Shiromie Guptar. Ik vervang Jorieke
Bouwers tijdens haar zwangerschapsverlof.
Jullie zullen mij hier vanaf begin september tot en met eind december hier rond
zien lopen. Mochten jullie meer willen weten of zouden jullie kennis willen
maken, neem dan gerust contact op via shiromie@depraatmaatgroep.nl
Wij wensen Jorieke een fijn verlof toe!
Anders organiseren van de ondersteuning
Dit schooljaar staan we voor een grote opdracht om de basis in de hele school te versterken. We
gaan investeren in het meer preventief dan curatief te werk gaan. Dat betekent dat we leerkrachten
nog meer in hun kracht zullen zetten en inzetten op coaching en ondersteuning ín de groep;
begeleiding gericht op de leerkracht en de groep als geheel óf op subgroepen gericht.
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We voorkomen hiermee dat er hiaten in de ontwikkeling ontstaan en dat achteraf ‘repareren’ nodig
is.
Natuurlijk blijft er voor sommige leerlingen EXTRA ondersteuning nodig. We starten met de
uitvoering daarvan zodra er duidelijke, concrete plannen klaarliggen. We gaan werken aan het
verhogen van de kwaliteit hiervan. Zo vergroten we de effectiviteit.
In de praktijk kunt u merken dat het mogelijk wat langer duurt voordat de juiste begeleiding is
opgestart en dat de leerlingen meer in de groep blijven en daar de passende hulp ontvangen.
Schrijverstournee
Dit schooljaar zullen de groepen 3 deelnemen aan de Driemaal groep 3 Schrijverstournee.
De Driemaal groep 3 Schrijverstournee is een campagne van De Schrijverscentrale, mogelijk gemaakt
dankzij financiële ondersteuning van Stichting Lezen (vanuit het Tante Anne Fonds). De Nieuwe
Bibliotheek heeft de Droomspiegel uitgenodigd om deel te nemen aan deze pilot. Hierop hebben de
leerkrachten van de groepen 3 enthousiast ja gezegd!
De kinderen zullen drie schrijvers/illustratoren ontmoeten, verspreid over het jaar. Elk bezoek heeft
zijn eigen karakter, om het leesvuur van de leerlingen aan te wakkeren.
OV 2022-2023

Hierbij stellen wij u de Oudervereniging voor van schooljaar 2022-2023! De OV levert een
belangrijke bijdrage gedurende het schooljaar. Van alle versieringen ophangen op allebei de locaties
tot aan het verzorgen van het schoolreisje en de sportdag!
Kortom, onmisbaar voor de Droomspiegel!
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Rianne draagt het stokje over
Rianne is de afgelopen jaren de penningmeester geweest
van de OV. Zij heeft nu het stokje overgedragen aan Eric.
Hierbij ziet u de ‘daadwerkelijke overdracht’.
Wij danken Rianne voor haar grote bijdrage de afgelopen
jaren, haar precisie, betrokkenheid en haar kunde.
Wij heten Eric van harte welkom als nieuwe
penningmeester in de OV
Inloopdagen na de herfstvakantie tot de kerstvakantie
De inloopdagen gaan wisselen. Na de herfstvakantie tot de kerstvakantie zullen de inloopdagen
wijzigen naar de maandag en de woensdag. Op deze wijze bent u mogelijk in de gelegenheid om
om 08.15 uur als de deuren open gaan mee naar de groep te gaan.
Het inloopmoment is een echt ouder-kind-moment waarbij u samen met uw kind aan de slag kan met
een werkje, raadsel of opdracht. Zo bent u betrokken bij uw kind en waar hij of zij mee bezig is op
school. Ook biedt het de gelegenheid om naar gemaakte werkjes te kijken. Het inloopmoment is
voor alle kinderen t/m groep 8.
Komt u om 08.30 uur naar school? Dan is het helaas niet meer mogelijk om mee naar binnen te
lopen omdat de lestijd om 08.30 uur start en school de effectieve leertijd zo goed mogelijk wil
benutten.
Na de kerstvakantie zullen de inloopdagen wederom wijzigen. Op de overige dagen lopen de
leerlingen zelfstandig (of met een beetje hulp van een teamlid) zelf naar de groep. Daardoor leren zij
ook om zelfstandig de jas op te hangen, de tas op te ruimen en in de klas te starten en bevorderen
we de zelfredzaamheid.
Intern Talentenlab start na de herfstvakantie
De gemeente Almere heeft het mogelijk
gemaakt dat er jaarlijks een aantal leerlingen
per school binnen de gemeente Almere naar
het Extern Talentenlab kunnen gaan.
Sinds 2019 is onze school met een uitbreiding
gestart voor enkel leerlingen van de
Droomspiegel.
Naast het ruime verrijkingsaanbod in de
groepen worden leerlingen met meer- en hoogbegaafde talenten uitgedaagd op verschillende leer- en
denkterreinen aan de hand van thema’s en onderzoek.
Voor het vierde schooljaar op rij wordt het Intern Talentenlab opgestart. Daar zijn wij wederom heel
blij mee!
Dit schooljaar zal juf Amber Maduro opnieuw de leerlingen die gaan deelnemen aan het Intern
Talentenlab begeleiden. Als school kiezen wij ervoor om dit na de herfstvakantie te laten plaatsvinden
zodat alle leerlingen eerst gewend zijn in de eigen groep en het leerjaar waardoor er een positief
leef- en leerklimaat heerst in alle groepen.
Na de herfstvakantie zal juf Amber Maduro een start maken met het Intern Talentenlab van dit
schooljaar. De ouders van de leerlingen die dit jaar zullen binnenkort op de hoogte worden gesteld.
Nieuwe leerlingen kunt u vanaf de geboorte aanmelden.
Neem contact op met de administratie via info@droomspiegel.nl
De school is NIET aansprakelijk voor verlies, diefstal en of beschadigen van persoonlijke eigendommen.
Heeft u deze nieuwsbrief niet via email ontvangen? Geef uw e-mailadres door via administratie@droomspiegel.nl
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De jaarlijkse ouderbijdrage voor nog meer schoolplezier
Ook dit jaar worden er door de oudervereniging (OV) weer veel activiteiten
georganiseerd zoals Sinterklaas, de kerstviering, de avond4daagse, natuurlijk het
jaarlijkse schoolreisje, kamp en nog heel veel meer. Hiervoor ontvangt u in oktober
weer een betaalverzoek voor de jaarlijkse ouderbijdrage.
“Wij zijn er als bestuur trots op
dat we al meer dan 8 jaar de
ouderbijdrage minimaal
hoeven aan te passen,
ondanks dat alle kosten
jaarlijks significant stijgen.”

Waarvoor is de jaarlijkse ouderbijdrage nodig?
Zonder de ouderbijdrage zijn alle leuke activiteiten die de
oudervereniging* gedurende het schooljaar organiseert niet mogelijk.
Scholen ontvangen subsidie voor het onderwijs, maar helaas niet voor
belevingen als bijvoorbeeld het schoolreisje en de Sinterklaasviering.
Daarom vragen wij ouders om een bijdrage. Zo kunnen we er samen voor
zorgen dat onze kinderen deze leuke en leerzame ervaringen niet hoeven
te missen.

“Alleen Samen zorgen we weer voor een
onvergetelijk schooljaar voor onze
kinderen”
De ouderbijdrage in het schooljaar 2022-2023
Ouderbijdrage 2022/2023
Het door jullie vastgestelde
bedrag voor de ouderbijdrage in
schooljaar 2022-2023 is:

€ 62,50
Voor kinderen die na 1 januari
2023 instromen geldt een
aangepast bedrag.

Wij zijn als bestuur enorm trots dat we al meer dan 8 jaar de ouderbijdrage
minimaal hoeven aan te passen, ondanks dat al onze kosten ieder jaar
significant stijgen. Dat is niet gemakkelijk. Het vraagt veel tijd en
creativiteit van onze bestuursleden, maar met een positief resultaat!
Tijdens de vergadering van 21 september jl. hebben jullie als leden van de
vereniging gestemd over de hoogte van de bijdrage. Wij zijn blij met de
solidariteit die er heerst binnen de groep. U vindt het belangrijk dat uw kind
kan genieten van zijn schooltijd. Dat zien we terug doordat bij de
Droomspiegel voor bijna ieder kind de ouderbijdrage betaald wordt.
Hierdoor kunnen we de hoogte van de ouderbijdrage ook dit jaar zo laag
mogelijk houden voor ons allemaal. Door deze balans kunnen alle geplande
activiteiten gelukkig weer doorgang vinden.
Het door jullie vastgestelde bedrag voor de ouderbijdrage in schooljaar
2022-2023 is: € 62,50
Zijn uw kinderen na 1 januari 2023 ingestroomd, dan betaalt u minder en
ziet u een aangepast bedrag op uw factuur.
*U bent automatisch lid van de oudervereniging als uw kind(eren) op de
Droomspiegel zitten.

Besteding ouderbijdrage
Kamp &
musical
Kerst,
eindfeest
& overig

Schoolreis

Sint

1

2

3

Tijdelijke korting vanwege corona is voorbij
Na twee jaar pandemie is nu de tijdelijk verlaagde bijdrage voor de
oudervereniging voorbij. In het afgelopen schooljaar 2021-2022 hebben
wij alle activiteiten gelukkig door kunnen laten gaan. Deze hebben wij
gedeeltelijk bekostigd uit onze reserves die de afgelopen twee jaar zijn
ontstaan. Dit jaar gaan we er met z'n allen nog een leuker schooljaar van
maken waar we op volle sterkte alle activiteiten gaan organiseren!
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Is het voor u financieel niet mogelijk
om de ouderbijdrage te betalen?
Neem dan contact op met de directie
van de Droomspiegel, zodat er samen
gezocht kan worden naar een
oplossing.

Contactgegevens
Heeft u vragen dan

Verzoek tot betaling via e-mail
U ontvangt in oktober een e-mail van Wiscollect met een betaalverzoek
voor de ouderbijdrage. U hoeft alleen maar de betaallink in de mail te
openen. De rest wijst zich vanzelf.

Bedankt!
Namens de kinderen van de Droomspiegel hartelijk dank voor het
mogelijk maken van al deze activiteiten. We gaan er weer een
onvergetelijk jaar van maken!

kunt u Eric van Bree
(penningmeester van de OV) altijd
een mailtje sturen:
penningmeester.ov@droomspiegel.nl

Met vriendelijke groet,
Angelique Broekhuizen
Voorzitter van de Oudervereniging

Ouder Cursus Opvoeden & Zo
Vanwege succes en tevreden deelnemers organiseert JGZ Almere ook binnenkort weer de
cursus: Opvoeden en Zo.
Voor wie?
Opvoeden & Zo is een cursus voor alle ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd. Kinderen opvoeden is leuk,
maar soms ook moeilijk. Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan steun of advies.
Wat doe je bijvoorbeeld als je kind niet luistert?
Hoe stel je grenzen en hoe kun je kinderen op een effectieve manier corrigeren.
En hoe kun je ervoor zorgen dat je kind vaker leuk en aardig doet?
Is het normaal dat ouders de hele dag voor politieagent moeten spelen? Vragen die elke ouder wel eens heeft.
De oudercursus Opvoeden & Zo kan u helpen om oplossingen voor dergelijke vragen te vinden. Aan de hand van
alledaagse opvoedingssituaties leert u vaardigheden om het opvoeden gemakkelijker te maken. De vaardigheden
zijn gericht op een plezieriger contact tussen u en uw kind. Zo leert u hoe u goed gedrag van kinderen kunt
stimuleren en hoe u ongewenst gedrag het beste kunt corrigeren.
Door het uitwisselen van ervaringen met andere ouders zult u bovendien merken dat u niet de enige ouder bent die
zich soms onzeker voelt over de opvoeding.
Inhoud Opvoeden & Zo
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en is als volgt opgebouwd:
Bijeenkomst 1: Positieve aandacht geven en prijzen
Bijeenkomst 2: Regels stellen
Bijeenkomst 3: Niet reageren en gedrag corrigeren
Bijeenkomst 4: Apart zetten
Bijeenkomst 5: Verschillende opvoed thema's
Bijeenkomst 6: Alles op een rij en afsluiting.
Kosten:
Dit is een door de gemeente Almere gesubsidieerde cursus en is daarom gratis.
Na de herfstvakantie starten we met 2 groepen:
Op de dinsdagavond:
Data: 25-okt., 2-8-22-29 nov. 6 dec.
Tijd:19.30-21.30 uur.
Locatie: Regenboogweg 45, Almere Buiten.
Op de woensdagochtend:
Data: 26-okt., 3-9-23-30 nov. 7dec.
Tijd: 9.30-11.30 uur.
Locatie: Boomgaardweg 4, Almere. GGD gebouw.
Voor meer informatie over de cursussen en als u zich wilt opgeven: kunt u bellen (binnen kantooruren) met JGZ
Almere: 088-0029990 (het doorkiesnummer keuze 2 en nogmaals keuze 2).
U kunt zich ook aanmelden door te mailen naar: jgzalmere4-18@jgzalmere.nl . Dan graag uw naam en adres,
telefoonnummer en leeftijd van uw kind(eren) vermelden. En of u zich aanmeld voor de dinsdagavond of de
woensdagochtend.
Wees er snel bij want vol=vol.

