
  

 
 

19 augustus 2020 
 

AGENDA 
24 augustus   Start kennismakingsgesprekken 

25 augustus   Informatieavond voor alle groepen, digitaal 

28 augustus   Verkiezingen leerlingenraad 

15 september   Groep 7 voorlichting HALT jeugdcriminaliteit 

16 t/m 18 september  Groep 8 schoolkamp 

22 september   Groep 8 praktisch verkeersexamen  

23 september   Groep 7 Kinderpostzegels 

30 september   Start Kinderboekenweek 

  1 oktober   ANWB Streetwise alle onderwijsgroepen 

  8 oktober   Afsluiting Kinderboekenweek 

  9 oktober   Studiedag, hele Mozaïek vrij  > geen BSO bij ons 

12 t/m 16 oktober  Herfstvakantie 

19 oktober   Studiedag, alle onderwijsgroepen vrij  

20 oktober   Televisieopnames, info volgt 

28 oktober   Herfstwandeling kleutergroepen  

 

WIST U DAT….. 
 

• We heel blij zijn dat we maandag jl. weer mochten beginnen op school! 

• Het ondanks de Coronamaatregelen toch een feestelijke eerste dag was! 

• We nog kunnen genieten van de prachtige ballonnenboog van de Decoratieballon 

• Het voor sommige kinderen wel spannend was, zo’n eerste schooldag 

• We dat heel goed kunnen begrijpen!! 

• We hopen dat iedereen een beetje gewend is inmiddels. 

• De kinderen genieten van het nieuwe schoolplein 

• Het natuurlijk nog niet helemaal af is 

• Maar het nu al fijn toeven en spelen is! 

• Er in de vakantie een baby’tje is geboren bij juf Inge! 

• Kijkt u maar verder in de Nieuwsbrief 

• Alle onderwijsgroepen (op 

verschillende tijden) het nieuwe 

schooljaar hebben geopend 

• We hopen dat iedereen een heel fijn 

jaar op school en bij de peuteropvang 

gaat hebben! 

 

 

 

 

 

 
 

http://arkel.tabijn.nl/Paginas/Home.aspx


KINDERPRAAT 
 

Leerling van groep 1/2 A: ‘Morgen hebben we juf Annemargriet’ (juf Annemarie is het, maar 

hij herinnert zich nog juf Margriet!) 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

20 augustus Jano, groep 5 

21 augustus Tim, groep 5 

25 augustus Anoek, groep 8 

25 augustus Anniek, groep 1 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

In groep A: 

Sam 

Noah 

In groep C: 

Silke 

In groep 3: 

Noah 

In groep 5: 

Evie 

In groep 6: 

Amy 

Eva 

In groep 7: 

Denise 

Silver 

 

We wensen jullie allemaal een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Jaaropening 

Tijdens de jaaropening hebben we met de kleuters gepraat over de eerste dag en dat het toch 

wel spannend is! De kleuters keken en luisterden naar ‘De eerste schooldag van Coen’ 

 

Kijk, daar is Coen, wat gaat hij doen? 

Hij gaat al naar groep 1. 

Hij pakt zijn jas, zijn tas en beer, 

want hij durft niet alleen. 

 

Op het plein voelt Coen zo’n pijn, 

zijn buikje doet zo zeer. 

Coen wil naar huis, bij mama thuis, 

fijn spelen met de beer. 

 

De juf zegt: Ha dag Coen, dag beer, 

kom er gezellig bij. 

Naast mij is nog een stoeltje vrij, 

vandaag zit jij naast mij. 

 

 

 

 

Een dikke zoen, en nog een zoen, 

en nóg een zoen voor beer. 

En zwaaien maar, dag mama daag! 

Jij haalt mij straks toch weer? 

 

Juf zegt: Zo’n allereerste keer, 

 voelt best een beetje raar. 

 Maar Coen, wij gaan het samen doen, 

 wij helpen jou, echt waar. 

 

 En wat zegt Britt, die naast Coen zit? 

 ze fluistert in zijn oor: 

 Ik wil straks met jou spelen, 

 en ik help jou ook wel hoor. 

 

 



Elk kind mag iets vertellen, 

en dan gaan ze allemaal, 

fijn zingen en ook luisteren, 

naar een prachtig mooi verhaal. 

 

Coen denkt: Waar is mijn mama nu. 

en komt ze strakjes weer? 

En papa is nu ook ver weg. 

Coen knijpt hard in zijn beer. 

 

Maar dan hoort hij dat juffrouw zegt: 

Je bent echt nooit alleen. 

God is de liefste Vader, 

Hij is altijd om je heen. 

 

 

 

Hij ziet jou hier ook in de klas, 

en strakjes op het plein. 

Hij zegt: Ik hou zoveel van jou, 

Ik wil dichtbij jou zijn! 

  

Een Vader die steeds bij je is, 

dat is een mooi idee. 

Coen zegt: 'k Heb al een papa hoor, 

en nu heb ik er twee! 

 

 

 

 

 

- Verhuisd?  

Met regelmaat verhuist een leerling of peuter naar een nieuwe woning, zonder van 

school/opvang te wisselen. Door de verhuisperikelen wordt nog wel eens vergeten om ons op 

de hoogte te stellen van de verhuizing. Wilt u bij een verhuizing eraan denken ons het nieuwe 

adres te mailen? Alvast bedankt! 

 

- Goed nieuws! 

Er is een aantal kleuters gestart in groep 1 en heeft afscheid genomen van de peuteropvang. 

Dit betekent dat er weer plekken vrij zijn gekomen op de peuteropvang! Er kunnen nieuwe 

peuters worden ingeschreven op alle ochtenden in de week, echter de vrijdagochtend in 

overleg. Via de website kunt u het inschrijfformulier downloaden en uw kind aanmelden. 

Ook op de VSO is er plek op een aantal dagen. Interesse? Mail naar 

opvang.mozaiek@tabijn.nl of bel (0226)342322. 

 

- Luizencontrole 

In verband met de Covid-maatregelen kunnen wij nu geen luizencontroles doen. Wij willen u 

vragen om daarom thuis de haren van uw kind(eren) zelf goed te checken. Hoe u dit het beste 

kunt doen, leest u onder een apart kopje in deze Nieuwsbrief. 

Tevens heeft de luizenpluisgroep nieuwe vrijwilligers nodig! Bent u goed in het opsporen van 

deze lastige kriebelbeestjes? Meld u zich dan spoedig aan! We zoeken nog drie luizenpluizers: 

voor  de groepen A, B en 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:opvang.mozaiek@tabijn.nl


GEBOREN! 
 

In de vakantie hebben juf Inge en haar man een zoon gekregen en is Ties grote broer 

geworden! Het kindje van juf Inge heeft de naam Jens gekregen! 

Moeder en kind maken het goed.  

En wees eerlijk… 

wat is het een 

plaatje!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVEN VOORSTELLEN 
 

Hallo allemaal,  

 

Via deze weg stel ik mij graag aan u voor. Mijn naam is Romy Burger en ik zal samen met juf 

Lydia groep 7 lesgeven. Ik woon samen met mijn vriend in Alkmaar, maar ik ben geboren en 

opgegroeid in Langedijk.  

Na het behalen van mijn vwo-diploma ben ik psychologie gaan studeren in Leiden. Omdat ik 

graag met kinderen wilde gaan werken, heb ik tijdens mijn studie een jaar geholpen in het 

basisonderwijs, waar mijn belangstelling naar het onderwijs gegroeid is. Daarom ben ik in 

2016 begonnen aan de master schoolpsychologie.  

Ik heb de afgelopen jaren vooral gewerkt met 

kinderen met dyslexie, zowel in het basisonderwijs 

als in het middelbaar onderwijs. Ondanks dat het 

fijn is om kinderen individuele aandacht te kunnen 

geven en ik veel voldoening uit dit werk haalde, 

miste ik het groepsgevoel en de sfeer van de 

basisschool.  

Tabijn biedt mij door het zij-instroomtraject de 

mogelijkheid om de pabo-opleiding te volgen en 

gelijk aan de slag te gaan als leerkracht. Als 

schoolpsycholoog en leerkracht vind ik het 

belangrijk dat kinderen zich op hun eigen niveau 

kunnen ontwikkelen en dat ze plezier en 

zelfvertrouwen ervaren in het leren.  

 

 

 

 

 

 

 



Vakanties en studiedagen  
 

 

*op 9 juli zijn de onderwijsgroepen vrij, mits er dit komend schooljaar geen bijzonderheden zijn 

waardoor de school heeft moeten sluiten. Een voorbeeld hiervan is de sluiting door Covid19. 

STUDIEDAGEN 

ONDERWIJS-

GROEPEN 

DATA OPVANG OPEN BIJZONDERHEDEN 

 

 

Maandag 19-10-2020 Ja  Is de maandag na de herfstvakantie 

Maandag  01-02-2021 Ja   

Maandag  21-06-2021 Ja   

 

 

STUDIEDAGEN 

GEHELE 

KINDCENTRUM 

DATA OPVANG OPEN BIJZONDERHEDEN 

 

 

Vrijdag  09-10-2020 Nee  Is de dag voor de herfstvakantie 

Vrijdag  19-02-2021 Nee Is de dag voor de voorjaarsvakantie 

  

 

 

GYMTIJDEN 2020-2021, groepen 3 t/m 8 
 

 MAANDAG DONDERDAG 

8.30 -   9.15 uur Gr. 8 Gr. 7 

9.15 - 10.00 uur Gr. 6 Gr. 5 

10.00-10.45 uur Gr. 4 Gr. 6 

10.45-11.30 uur Gr. 3 Gr. 4 

11.30-12.15 uur Gr. 7 Gr. 8 

13.30-14.15 uur Gr. 5 Gr. 3 



Gymkleding van de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 mag i.v.m. de hygiëne niet op school blijven. 

De kleuters gymmen meerdere keren in de week. Zij krijgen eenmaal per 14 dagen gymles van onze 
vakleerkracht, in de speelzaal op school. De gymkleren van de kleuters mogen wel op school blijven 
hangen (aan de kapstok). 

 

VENTILATIE 
 

In verband met de bestrijding van Corona is scholen gevraagd goed te denken aan de 

ventilatie. Graag willen we u informeren hoe dit bij ons geregeld is. 

In de lokalen op de eerste verdieping zijn ventilatiesystemen aangebracht. Zodra de zuurstof 

onder niveau is, gaan de systemen aan. Ook kan het systeem handmatig worden ingeschakeld. 

Dit zijn dus geen airco’s. 

 

Daarnaast zijn in alle lokalen de ramen 

geopend en hebben de leerkrachten, 

afhankelijk van de lesactiviteit, ook de deur 

geopend. 

 

Binnenkort start Tabijn met het controleren 

van alle ventilatiesystemen en het eventueel 

aanbrengen van aanpassingen, om de ventilatie 

zo optimaal mogelijk te houden. 

 

 

 

AANGESCHERPTE MAATREGELEN 
 

Zoals u gisteren waarschijnlijk heeft gehoord bij de persconferentie, groeit het aantal 

coronabesmettingen nu sneller dan gewenst. Dit betekent dat ook wij de maatregelen extra 

aanscherpen. 

Tevens merken we dat het verkeer en de drukte bij de hoofdingang toeneemt, met als gevolg 

toename van gevaarlijke verkeerssituaties voor de kinderen. 

Graag uw aandacht om de volgende regels te blijven hanteren: 

 
➢ Leerlingen komen zoveel mogelijk zelfstandig en alleen naar school  

➢ Leerlingen worden door maximaal één ouder gebracht of gehaald  

➢ Ouders/verzorgers van de groepen 3 t/m 8 komen niet in de school én niet binnen de 

schoolhekken rondom de school. Als ouders de leerkracht, directie of intern-begeleider willen 

spreken, maken zij per mail (of telefonisch) eerst een afspraak. Deze afspraken zullen zoveel 

mogelijk via videobellen plaatsvinden.  

➢ De leerlingen van de groepen 1/2 (kleutergroepen) mogen tot de ingang (zie schema 

hieronder)  worden gebracht. Indien de deur nog niet open is en er geen leerkracht bij de 

ingang is, wachten ouders op het plein, met minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.  

➢ Nadat ouders bij de ingang afscheid hebben genomen van hun kind, verlaten zij direct het 

schoolplein.  

➢ Ouders van de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 brengen hun kind tot aan het hek bij de 

ingang volgens het schema, nemen afscheid en verlaten daarna direct de omgeving van de 

school, zodat er plaats is voor andere ouders. Er is een leerkracht op het plein om de kinderen 

te ontvangen en naar de ingang te begeleiden.  

➢ Totdat de bel gaat om 8.25 uur, verzamelen de groepen zich op de volgende plekken:  



Gr. 3  Plein bij de hoofdingang, tegen het hek bij het veld  

Gr. 4  Plein bij de hoofdingang, op en bij het kleine podium  

Gr. 5  Plein bij de hoofdingang, tegen de raamkant van het directiekantoor  

Gr. 6  Plein bij de zandbak, bij de duikelstangen  

Gr. 7  Plein bij de zandbak, rondom de zandbak (niet in de zandbak/op het net)  

Gr. 8  Plein bij de zandbak, op het voetbalplein.  

  

➢ In en rondom de school mag geen samenscholing plaatsvinden.  

➢ De kleutergroepen A en B worden in shifts gebracht, om zo min mogelijk ouders/verzorgers op 

het plein te hebben en gebruiken de ingang en het hek aan de Voorburggracht.  

Gr. ½ A: brengen tussen 8.20 - 8.30 uur, halen tussen 14.20-14.30 uur  

Gr. ½ B: brengen tussen 8.30 - 8.40 uur, halen tussen 14.30-14.40 uur  

➢ Gr. ½ C: brengen tussen 8.20 -8.30 uur, halen tussen  14.30-14.40 uur via het hek aan de 

Dorpsstraat, naast het Chinees restaurant. Wachten op het plein van de zandbak, bij de ingang 

van de peuters.  

➢ Pedagogisch medewerkers helpen met toezicht houden bij de ingang en in de klas.  

➢ Kinderen die hoesten, snotterig zijn, griepverschijnselen hebben e.d., mogen niet naar school 

komen als zij koorts hebben en/of bij een gezinslid Corona is vastgesteld. 

➢ MDO’s en andere oudergesprekken worden vooralsnog via Meet/Teams (digitaal) gevoerd  

➢ Peuters mogen door 1 ouder worden gebracht. Er mogen niet meer dan twee ouders binnen 

voor het nemen van afscheid. De pedagogisch medewerkers houden hier toezicht op. Helaas 

is het dus ook niet mogelijk om in de ochtend koffie/thee te drinken.  

➢ De volgende in-/uitgangen blijven als volgt:  

  Ingang en plein 
Voorburggracht  

Hoofdingang 
Museumweg  

Ingang hek 
Dorpsstraat  

Ingang deur  
peuters en plein 
met zandbak  

Groep ½ A 

en B  

X         

Groep ½ C      X   X   

Groep 3    X       

Groep 4    X       

Groep 5    X       

Groep 6      X     

Groep 7      X     

Groep 8      X    

Bij de ingangen staat een medewerker om de kinderen te ontvangen en toezicht te houden.  

Bij de hoofdingang aan de Museumweg gaat er dus geen enkele ouder door het hek: alleen 

ouders van de kleuters en peuters hebben toegang tot het plein en zij gebruiken de ingangen 

zoals hierboven aangegeven.  

De hoofdingang is het drukste verkeerspunt in de ochtend. Doordat er nu veel ouders wachten 

(ook half op straat en dicht bij elkaar) zorgt dit voor gevaarlijke situaties- zowel in het verkeer 

als wat betreft Covid. Houd het veilig en overzichtelijk, met name voor alle kinderen! 



   

Bij het begin en einde van de school zijn de leerkrachten buiten aanwezig en kunnen ze u 

eventueel (op gepaste afstand) bij het hek te woord staan voor eventuele bijzonderheden. 

 

Het parkeren rondom ons kindcentrum blijft ook een probleem. Helaas ziet de gemeente nog 

geen reden om dit aan te passen. Mochten de parkeerplaatsen bezet zijn, dan willen we u 

vragen om uit te wijken naar het parkeerterrein bij het winkelcentrum van de Broekerveiling, 

naast snackbar BOL. Daar is meestal nog genoeg parkeerruimte. 

We willen u dringend verzoeken NIET te parkeren bij de garages van onze buren aan de 

Voorburggracht. Dit is NIET toegestaan! Ook het half-op-de-stoep-parkeren is niet 

toegestaan. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

WIE WERKEN ER BINNEN ONS KINDCENTRUM? 
 

Helene de Vries Directeur  

Nicole Balder Administratief medewerker 

Rita de Dijcker Intern begeleider, antipest-coördinator, vertrouwenspersoon 

Joost Goedbloed Leerkracht groep 8, teamleider gr. 3 t/m 8, leerspecialist 

Renate Korver Leerkracht groep 1/2B, teamleider 2 t/m 6-jarigen en opvang 

(peuters/kleuters/BSO/VSO) 

Lydia Tierolf Leerkracht groep 7, cultuurspecialist, intern contactpersoon voor 

leerlingen/ouders/personeel vanuit de klachtenregeling 

Rianne de Groot Leerkracht groep 6, lid MR 

Jet de Boer Leerkracht groep 4 

Deborah van Beveren Leerkracht groep 5, ICT-coördinator 

Kayleigh van Emst Leerkracht groep 5  

Caroline Strijbis Leerkracht groep 3, lid MR 

Annemarie Voet Leerkracht groep 1/2A 

Laura Abels Leerkracht groep 1/2 A (inval) en 1/2 B 

Lineke Roobol Leerkracht groep 3, leerkracht Levelwerk en Plusgroep, lid OC 

Inge Denneman Leerkracht groep1/2 A 

Mirjam Bethlehem Leerkracht groep1/2 C 

Vanessa Terpstra Leerkracht groep 1/2 C, groep 6 di.,lid MR 

Demi Aussems Vakleerkracht gym en BSO-medewerker 

Peter Visser Leerkracht flexpool met onze school als standschool  

Natasja Bosman Leerkracht flexpool met onze school als standschool 

Margriet Ellens Invalleerkracht 

Cora van der Leeden Pedagogisch medewerker en leidster peuteropvang 



Kasja Rademaker Pedagogisch medewerker en leidster peuteropvang 

Anna Balder Pedagogisch medewerker en begeleidster arrangement 

Annemiek Appelman Pedagogisch medewerker en begeleidster arrangement 

Lisa Bakkum Pedagogisch medewerker inval en vakanties 

Janny Vader RT-medewerkster bij de kleutergroepen (vrijwilligster) 

Adjo Wijnjeterp Vrijwilligster  peuteropvang 

Opa Auke Pool Klusjesopa 

Judith Groot CJG-coach 

Marchien Bakker RT (arrangementen) 

Daphne Zutt LIO-stagiaire groep 3 

Koen IJsselstein LIO-stagiaire groep 8 

Romy Burger Zijinstromer, groep 7 

Stagiaires vanaf 

augustus 

1/2 A: Nikki 

1/2 B: Senna 

1/2 C: Joyce 

3: Daphne  

4: Rachell, Jelmer 

5: Ellis 

6: Toine 

7: Romy, Jelmer 

8: Koen 

  

 

 

LUIZENCONTROLE 

 

In verband met de Covid-maatregelen kunnen wij nu geen luizencontroles doen. Wij willen u 

vragen om daarom thuis de haren van uw kind(eren) zelf goed te checken: 

Hoofdluis 

Hoofdluizen zijn vervelende beestjes die kunnen zorgen voor een irriterend en 
jeukend gevoel op het hoofd. Ze komen vooral voor bij kinderen op de basisschool, 
waar ze zich relatief gemakkelijk kunnen vermenigvuldigen en verplaatsen naar 
andere kinderen. 

Dit gebeurt uitsluitend door persoonlijk contact via de haren. Als men niet overgaat 
tot het aanpakken van de hoofdluis kan dit soms zelfs voor een lokale hoofdluis-
epidemie zorgen. Het snel aanpakken van hoofdluizen is daarom belangrijk, want zij 
zijn ook snel! 

Wat is hoofdluis? 

Hoofdluizen zijn zeer kleine, ongevleugelde insecten die leven in het haar van hun 
gastheer. De eitjes die luizen leggen, noemt men neten. 

Hieronder zie je een luis en een aantal eitjes (neten) op het haar. 



 

Luizen leven van het bloed in de hoofdhuid dat in zeer kleine hoeveelheden wordt 
opgezogen. Dit zorgt voor een irriterend en jeukend gevoel op het hoofd. Men noemt 
hoofdluizen daarom ook wel parasieten of plaaginsecten. 

Eitjes 

Om zich te vermenigvuldigen, paren hoofdluizen en legt de vrouwelijke hoofdluis 
eitjes, ook wel neten genoemd. Als deze uitkomen, komt de nimf tevoorschijn en zal 
deze in ongeveer 10 dagen uitgroeien tot een volwassen luis. 

5 feiten 

1. De hoofdluis is vervelend, maar niet gevaarlijk. Ook kan de hoofdluis geen 
ziektes overbrengen. Als er niets aan wordt gedaan, is er wel een zeer kleine 
kans op een secundaire bacteriële infectie. 

2. Besmetting met de hoofdluis is niet het gevolg van een onhygiënisch 
milieu. De hoofdluis heeft geen voorkeur voor schoon of niet-gewassen haar. 

3. Hoofdluizen kunnen niet springen, vliegen of zwemmen. Alleen door direct 
contact kan de hoofdluis zich verspreiden naar een andere gastheer. 

4. Hoofdluizen zijn niet dezelfde soort luizen die leven op lichaamshaar en 
schaamhaar. 

5. Schattingen geven aan dat 1 op de 10 kinderen ooit te maken krijgt met 
hoofdluis 

Hoe kom je in aanraking met hoofdluis? 

Besmetting met hoofdluis heeft één duidelijke oorzaak (RIVM, 2011): 

• Haar-haar contact met iemand die al hoofdluis heeft, bijvoorbeeld tijdens 
spelletjes op school, sportactiviteiten, feestjes, kamperen of gewoon bij 
iemand thuis. 

Wie lopen er risico op hoofdluis? 

Iedereen die in nauw contact komt met iemand anders die hoofdluis heeft loopt het 
risico om zelf ook besmet te raken. 

Kinderen op de basisschool tussen drie en tien jaar oud lopen statistisch het grootste 
risico op hoofdluis. Ook de familieleden van kinderen op de basisschool lopen een 
klein risico op hoofdluis. 



Hoe voorkom je hoofdluis? 

Er zijn een aantal slimme manieren waarop je besmetting met hoofdluis zoveel 
mogelijk kunt voorkomen: 

1. Vlecht lang haar of maak er een knot van. Dit voorkomt contact met haar van 
iemand anders. Een paardenstaart kan ook, maar is doorgaans minder 
effectief. 

2. Preventief kammen met een speciale kam (zie verderop: hoe kan je hoofdluis 
behandelen?) 

3. Gebruik wat hairspray om de haren bij elkaar te houden 
4. Als er vermoedens zijn van hoofdluis: controleer het hoofd van je kind op 

hoofdluis. Doe dit bij voorkeur iedere week. Dit is belangrijk omdat je op die 
manier snel actie kunt ondernemen en kunt voorkomen dat de hoofdluis zich 
gaat vermenigvuldigheden en verspreiden. 

5. Hieronder lees je meer over het controleren op hoofdluis. 

Hoe controleer je hoofdluis? 

Regelmatige controle (1 keer per week) op hoofdluis bij je kind is belangrijk. Een 
vroege ontdekking kan namelijk voorkomen dat de luis zich kan voortplanten. Op die 
manier zijn de luizen (als het goed is) binnen enkele dagen helemaal weg. 

De beste manier om te controleren is: 

1. Om in het daglicht te kijken op het hoofd. 
2. Gebruik (bij voorkeur) witte, latex handschoenen 
3. Controleer het gehele kapsel, maar vooral achter de oren, in de nek, dicht op 

de hoofdhuid en in de staart/pony (bij vrouwen). 
4. Als het kind vaak aan het hoofd zit/jeukt kan dit ook duiden op de hoofdluis. 
5. Bij constatering van hoofdluis is het belangrijk om ook jezelf en leden van het 

gezin te controleren. 
6. Meld hoofdluis daarnaast aan de leerkracht op school, de sportvereniging 

en/of de opvang. 

 

Ingezonden mededeling 

De handbalclinic van Lacom “91 van 30 augustus gaat helaas niet door. 

 

 

 


