Beste,

De eerste schoolweek van het schooljaar zit er bijna op. We begonnen HAND in HAND
voor een te gek schooljaar. We staken meteen de handen uit de mouwen. De mama’s en
papa’s van de ouderraad hadden lekkere koffie voorzien.

Dankjewel ouderraad om dit voor ons te doen!
Benieuwd naar het verloop van deze eerste schooldag? Neem vlug een kijkje op; https://
www.facebook.com/gvbboezinge.be/
Met deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over het reilen en zeilen op onze school.
Op pagina 4, en volgende, vindt u onze infobrochure.
De infobrochure is ‘een verkorte’ versie van ons schoolreglement, https://
www.gvbboezinge.be/nl/algemene-info . Met deze brochure wensen we u op de hoogte
te brengen over allerlei afspraken, onderwijswetgeving.
Deze infobrochure kreeg ook ieder ‘oudste’ kind van het gezin mee naar huis. Wilt u deze
nalezen, de laatste pagina ondertekenen en aan ons terugbezorgen!
U kunt ook beeldmateriaal van allerlei activiteiten terugvinden op onze schoolwebsite en
onze facebookpagina.
We wensen jullie veel leesplezier en een leuk schooljaar toe!

Directie

GVB Boezinge
057 42 33 51
directie@gvbboezinge.be

Inzamelen van oud IT- materiaal :
Ook dit schooljaar zamelen we kleine elektrische en elektronische apparaten en onderdelen in.
Breng samen met nonkels en tantes, oma’s en opa’s, familie en vrienden zoveel mogelijk KLEIN
elektronisch afval naar de school.
In de inkompoort en de toegang tot de opvang staan kartonnen dozen waarin u dit kan
deponeren.
Let wel : grote materialen zoals schermen, printers, microgolfovens, ... worden

niet aanvaard.
PS: ook het bedrijf waar u werkt kan u helpen.
Hierbij een leidraad wat wel mag :
•

inkjets en tonercartridges

•

ram geheugen

•

videocamera’s

•

adapters allerlei

•

muizen

•

card-readers

•

laders laptop

•

cd-rom / dvd-rom drives

•

thermostaten

•

kabels en snoeren allerlei

•

blue-ray drives

•

radio’s en hifiapparaten

•

toetsenborden

•

telefoons

• gsm’s / i-phones / blackberry
•

•

power supplies

•

draagbare telefoons

muziek cd’s

•

•

flat cables

•

gps

cd-roms

•

•

externe harde schijven

dvd’s

•

•

i-pads en tablets

harde schijven

•

moederborden routers

• i-pods / mp3-spelers /
walkmans

• zeer klein elektronisch
materiaal ( tandenborstel
scheerapparaat, wekkerradio... )

•

modems

•

gameconsoles

•

hubs

•

fotocamera’s

•

docking stations

•

cooling

•

diverse kaarten

•

rekenmachines

•

afstandsbedieningen

Koptelefoons
•

webcams

•

speakers

•

usb-sticks

alle mogelijke randapparatuur
verbonden met pc via kabel of
usb

BE - BAT actie : Inzamelen van batterijen:
Ook dit jaar zamelen wij terug batterijen in.
Door het inzamelen van batterijen verzamelen wij als school ‘credits’.
Met deze credits kunnen we dan aan een voordelige prijs educatief materiaal aankopen.
WELKE BATTERIJEN MOGEN INGEZAMELD WORDEN?
Huishoudbatterijen, onbeschadigde batterijpacks, powerbanks, laptopbatterij, accu’s van snoerloze gereedschappen, weidebatterij.

Kbc Bank BoeDiksmuidseweg 522
Boezinge

VZW ”GVB Boezinge”

VZW ”GVB Boezinge”

Hoofdafdeling:

Vestigingsplaats:

Vrije Basisschool Boezinge

De Kinderster

Boezingestraat 2A,8904 Boezinge

Zuidschotestraat 13,

Tel.: 057 42 33 51

8904 Zuidschote

E-mail: secretariaat@gvbboezinge.be
directie@gvbboezinge.be

Tel.: 057 42 30 90
E-mail: kleuter.zuidschote@sirh.be
directie@gvbboezinge.be

Scholengemeenschap IEPER RAND - HEUVELLAND: Boezinge - Zuidschote; Dikkebus; Elverdinge Brielen; Hollebeke - Voormezele; Vlamertinge; Loker - Kemmel - De Klijte; Nieuwkerke; Wijtschate

Geachte ouders,
We heten u van harte welkom in onze basisschool van Boezinge - Zuidschote en zijn blij en
dankbaar dat u uw kind toevertrouwt aan onze school. De directie en leerkrachten zullen
zich met al hun talenten inzetten om uw kind te begeleiden in de ontwikkeling van hoofd,
hart en handen.
Wij hopen dat wij met u goed zullen kunnen samenwerken en dat u uw kind zult begeleiden om de doelstellingen, geformuleerd in ons schooleigen christelijk opvoedingsproject,
te realiseren. School en gezin vormen immers samen de basispijlers die het ontwikkelingsen opvoedingsproces van uw kinderen vorm moeten geven.
Als kindvriendelijke, open school willen wij uw kinderen degelijk onderwijs geven, want wij
geloven dat kinderen “wortels” nodig hebben om te kunnen vliegen...
Hopende op wederzijdse steun en waardering bij ons gezamenlijk opvoedingswerk, thuis
en in de school, groeten wij u,
namens het schoolteam,
Jan Dedrie-Tommeleyn Giovani
Directie.

VZW “G.V.B.-Boezinge”
BOEZINGESTRAAT 2A
8904
BOEZINGE
Tel. (057) 42 33 51
directie@gvbboezinge.be

PEDAGOGISCH PROJECT
Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen
we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we
dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke
dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die
bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.
De volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je https://
www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring … .

Onze identiteit - schoolvisie
Boezinge—Zuidschote, een fijne dorpsschool.
Gelegen in een landelijke oase langs de wateren van het Ieperleekanaal.
Een ontmoetingsplaats waar we kinderen vormen om vanuit een goed gevoel te spelen, te leren en te leven. We stimuleren kinderen om de beste versie van zichzelf te
worden, in hun dagelijks leven, nu én later. Een open & toegankelijke school waar wel en wee -vanuit een
vertrouwensband- bespreekbaar is.

Groen, staat voor hoop.
Bij het vormen van het totale kind leggen we de nadruk op de vorderingen.
Via onze product – en procesevaluatie nodigen we het kind en de ouders uit tot reflectie. Kinderen worden
eigenaar van hun eigen leerproces en hun ontwikkeling als persoon.
We sturen realistisch en ambitieus bij, we ondersteunen en dagen de kinderen uit tot
zelfstandigheid en verantwoordelijk handelen.

Kinderen leren ook van en met elkaar.
Leerstof wordt leefstof en leefstof wordt leerstof .
We stellen de hoopvolle verwachting dat kinderen op een gestructureerde, actieve,
creatieve en onderzoekende wijze de wereld om zich heen ontdekken. Zo krijgen de
kinderen inzicht in hun eigen mogelijkheden & talenten, ontwikkel– en ’leer’ kracht.

Wit, staat voor puur en authenticiteit
Als katholieke dialoogschool gaan we uit van een wederzijdse, open & respectvolle houding naar de wereld in haar diversiteit, ook op vlak van geloof.
We laten alle kinderen kennis maken met de boodschap van Jezus en reiken kansen aan tot beleving.

De pijl, kinderen richting wijzen,
laten ontwikkelen naar zin in leren, zin in leven.
Onze drijfveer is om samen met velen een positief & harmonisch
leer– en leefklimaat te creëren.
Door te differentiëren brengen we ons aanbod dichter bij het ontwikkelniveau van elk uniek kind. Vanuit
de brede basiszorg komen we tegemoet aan de specifieke
onderwijsbehoeften van alle kinderen.
Onze teamkracht maakt gebruik van éénieders competentie. Het schoolteam werkt als één.

Schoolreglement en infobrochure
Het volledige schoolreglement en de infobrochure kunt u hier nalezen.; https://www.gvbboezinge.be/nl/algemeneinfo Een papieren versie van het schoolreglement kunt u bekomen op ons schoolsecretariaat.
!!! Op onze schoolwebsite staan ook enkele “handige documenten “ voor u als ouder. Zoals een briefje bij ziekte,
briefje om medicijnen toe te dienen. Deze vindt u bij het tabblad “INFO” - handige documenten. !!!
https://www.gvbboezinge.be/nl/handige-documenten

Infobrochure onderwijsregelgeving
Voor info betreffende onderwijsregelgeving kunt u op volgende link terecht; https://www.gvbboezinge.be/nl/
algemene-info . Daar vindt u het decreet ‘Basisonderwijs’, bepaald door de Vlaamse Regering.
Ook vindt u op deze pagina een link naar “onderwijswetgeving Katholiek onderwijs”. Dit zijn de richtlijnen voor de
scholen die behoren tot de Katholieke onderwijs koepel, net zoals onze school.

Te laat komen - school vroegtijdig verlaten.
Wij staan er op dat alle leerlingen stipt op tijd komen. We weten daarbij ook dat het (bij momenten) niet gemakkelijk is om met kleine kinderen tijdig op school te zijn. Toch durven we langs deze weg vragen dat ook de kleuters
STIPT AANWEZIG zijn op school. Te laat komen is niet alleen vervelend voor het kind, maar het stoort ook het onthaalmoment en/of klasgebeuren.
TIP: hou het afscheid kort! Een knuffel en zoen, daag kleine kapoen!

Onze school is open van:
’s morgens om 8u15
’s middags om 12u45

Lesuren:
’s morgens 8u25 – 11u40
’s middags 13u10-15u55
Op woensdag eindigen de lessen om 11u15.
Op vrijdag eindigen de lessen om 15u.

Afwezigheden
Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan
slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest
vereist.
De kinderen ontvingen een document waar de ziektebriefjes al voorgedrukt zijn. Als ouder hoef je enkele nog de
naam , klas en datum van afwezigheid invullen. Het documentje kwijt? Geen probleem. Surf naar onze schoolwebsite, onder het tabblad “INFO” bij handige documenten vindt u dit document terug.
Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is steeds een medisch attest nodig.
Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. Dient dit toch te gebeuren tijdens de schooluren, dan vragen we steeds een schriftelijk bewijs.

Ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk (voor 9 uur) bij afwezigheid en bezorgen het ziektebriefje aan de leerkracht. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

Medicatie
Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de
ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.
In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Deze vraag
moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.
Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane
(via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd
schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten
van het Wit-Gele Kruis.
Leerlingen die dagelijks medicijnen nemen, bezorgen deze aan de leerkracht voorzien van een schriftelijk attest van
de dokter.
!!! Op onze schoolwebsite staan ook enkele “handige documenten “ voor u als ouder. Zoals een briefje bij ziekte,
briefje om medicijnen toe te dienen. Deze vindt u hier; https://www.gvbboezinge.be/nl/handige-documenten

Voor - en naschoolse opvang
Op onze school is er een buitenschoolse opvang. Een plaats waar kinderen voor en na school kunnen vertoeven.
Twee kinderverzorgsters staan dagelijks in voor de begeleiding van de kinderen.
De kinderen die dit wensen kunnen in deze opvang hun huistaak zelfstandig maken. De begeleiders van de buitenschoolse doen niet aan studiehulp. Als school doen wij een warme oproep om de huistaak thuis te laten maken. Dit omdat u als ouder dan ‘even over de schouder’ kan meekijken.
Uren:7u – 8u15 en van 16u10-18u
Elke woensdag: 11u30 – 14u30
Tarief: € 0,70 per begonnen kwartier.
Laattijdig afhalen van kinderen kan niet. Indien dit toch voorvalt: € 5 per begonnen kwartier.
Verantwoordelijke(n): Boez.: Katleen Vandaele – Christine Vantieghem
Zuids.: Patricia Clabeau - Lena Pecceu
!!! Katleen is momenteel in ziekte verlof en wordt vervangen door Trees Lefever.!!!
INGANG: poort langs de Diksmuidseweg.
Deze is enkel open tijdens de uren van de opvang.
Van 7u – 8u15 en 16u10 – 18u.
Tijdens de dag (lesuren) is deze poort gesloten.
!!! Het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse opvang kunt u hier nalezen; https://
www.gvbboezinge.be/nl/buitenschoolse-opvang. Dit is een document met afspraken ivm het reilen en zeilen
van de buitenschoolse opvang.!!!
Een greep uit de afspraken voor de buitenschoolse opvang:
•





De kinderen volgen de richtlijnen op van de kinderverzorgster.
Er wordt respectvol omgegaan met materiaal. . (Voor eigen speelgoed, door kinderen van thuis meegebracht, is de opvang niet verantwoordelijk.)
We gaan bewust om met het milieu.
In geval van moedwillige beschadiging of vernieling aan terreinen, lokalen en spelmateriaal, zal betaling van
de schade gevraagd worden aan de ouders van de betrokken kinderen.
Geen snoepen en/ of frisdranken. Ook hier staan wij voor gezonde tussendoortjes.

Een greep uit de afspraken voor de buitenschoolse opvang:
•








Breng- en haalmomenten:
Spreek de kinderverzorgster steeds aan bij het brengen en/of halen van uw kind. Hierdoor heeft de kinderverzorgster een duidelijk beeld van wie aanwezig is en helpt u hen bij een vlotte en correcte facturatie.
Zolang uw kind aanwezig is in de zones van de buitenschoolse opvang valt hij/zij onder de verzekering van de buitenschoolse opvang. Hierdoor eindigt de tarifering pas wanneer het kind de opvang heeft verlaten.
Indien iemand anders de kinderen afhaalt, moet dit vooraf schriftelijk gemeld worden.
Wanneer de kinderen zelf naar huis mogen gaan of de opvang onderbreekt om deel te nemen aan sport- of culturele activiteiten of om het even welke andere reden, dan moet dit schriftelijk bevestigd worden door de ouders met dag en uur.
De kinderverzorgsters staan niet in voor de begeleiding van het kind van en naar sport- of culturele activiteiten.
De opvang kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, het verlaten van de buitenschoolse
opvang.

!!! Het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse opvang kunt u hier nalezen; https://www.gvbboezinge.be/nl/
buitenschoolse-opvang. Dit is een document met afspraken ivm het reilen en zeilen van de buitenschoolse opvang.!!!

Bijdrageregeling.
De schoolfacturatie verloopt via e-mail. Begin oktober ontvangt u de eerste schoolfactuur. Wilt u ons verwittigen
indien u deze niet zou ontvangen hebben aub?
Hieronder vindt u een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven.
Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven
voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan moet je er wel voor betalen. In de bijdragelijst
staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag
dat je zal moeten betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder.
Het Vlaams Parlement heeft een lijst vastgelegd met materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven.
Lijst met materialen: - Bewegingsmateriaal, Constructiemateriaal, Handboeken, schriften, werkboeken en blaadjes, fotokopieën, software, ICT-materiaal, Informatiebronnen, Kinderliteratuur, Knutselmateriaal, Leer- en ontwikkelingsmateriaal, Meetmateriaal, Multimediamateriaal, Muziekinstrumenten, Planningsmateriaal, Schrijfgerief,
Tekengerief, Atlas, Globe, Kaarten, Kompas, Passer, Tweetalige alfabetische woordenlijst, Zakrekenmachine
Bij verlies of beschadiging van het hierboven vermelde materiaal. kunnen de door school gemaakte kosten voor
aankoop van nieuw materiaal wel verrekend worden aan de ouders.
Verplichte uitgaven
Maximumfactuur:
Kleuter = € 45 inning met de schoolfactuur van oktober (€15) , december (€15) en februari(€15) .
Lager = €85 inning met de schoolfactuur van oktober (€25) , december (€35) en februari(€25) .
Bijdrage aankoop turn T– shirt school = €10
Activiteiten inbegrepen in de maximumfactuur:
*)
*)
*)
*)

zwemmen (verplicht) / LJ 6 GRATIS
Sportdagen (verplicht)
Schoolreis
Culturele activiteiten (uitstappen, leerbezoek,
voorstellingen, …)

Niet—verplichte uitgaven:
Maaltijden:
Warm kleuter = €3.40
Warm lager = €3.65
Boterhammen + drankje = €1.65
Boterhammen + soep + drankje = €1.95

Andere:
Melk = €0.70
Zwembrevet= €1
Voor– en naschoolse opvang = €0.70 per begonnen
kwartier

Wijze van betaling (zie ook schoolreglement blz.33)
Ouders ontvangen maandelijks een rekening via e-mail. We verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt
betaald, graag via domiciliëring. Dat betekent binnen de 10 dagen na afgifte.
*) Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op
een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening,
bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide
ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.
Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden?
Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met het schoolsecretariaat. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag.
Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook
dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan
tot het versturen van een dwingende herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.
Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment afwezig is, zullen we het
deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen
in de schoolrekening.

Beeldmateriaal (privacywetgeving)
We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in de schoolkrant, onze facebookpagina. Met
die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.
Bij het begin van het schooljaar vragen we jou als ouder om toestemming voor het maken en publiceren van deze beeldopnamen. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd je toestemming nog intrekken.
We wijzen erop dat deze regels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je
de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.
Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf,
beeld- of geluidsopnames maken.
Voor meer info ivm de gegevens die wij als school verzamelen, bijhouden en verwerken verwijzen we u graag naar onze schoolwebsite blz. 38 en volgende.

Schooljaar 2019-20

2 sep.:

Eerste schooldag met lekkere koffie

20 sep.:

Eucharistieviering begin schooljaar

26 sep.:

Ouderavond

27 sep.:

Sportdag

30 sep.:

Vrije dag

2 okt.:

Pedagogische werkdag

8 okt.:

STARTvergadering OUDERRAAD

26 okt.:

Halloweentocht Ieper

28/10 - 01/11: HERFSTvakantie
20 nov.:

Pedagogische werkdag

22 nov.:

“Den schoolQUIZ”

3dec.:

Ouderfeest

5 dec.:

Grootouderfeest

19 dec.:

Rapporten

23/12 - 03/01: KERSTvakantie
31 jan.:

Vrije dag

12 feb.:

Pedagogische werkdag

16 feb.:

Prijsuitreiking “Junior Journalist” leerjaar 5 & 6

24/02 - 28/02: KROKUSvakantie

7 & 8 maart.: Etentje op school
06/04 - 17/04: PAASvakantie
29 april:

Pedagogische werkdag

8 mei:

Sportdag

20 juni:

Peuteropendeur / info - en inschrijfmoment

25 juni:

Rapporten

30 juni:

Laatste schooldag; namiddag geen school - opvang tem 14u30.

Akkoord schoolreglement:

Ik , ouder van …………………………………………………………………………………………………………………...….….. Klas ………………
Verklaar in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement, algemene informatie en het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse opvang van 3 september
2018 en teken hierbij voor instemming en akkoord.
Het volledige schoolreglement, de brochure onderwijsregelgeving en het huishoudelijk reglement buitenschoolse
opvang kunt u nalezen op onze schoolwebsite of je kunt een papieren versie bekomen op ons schoolsecretariaat.
Ik geef WEL / NIET (schrappen wat niet past) de toestemming om beeldmateriaal te maken en te publiceren op de
kanalen beheerd door de school.

Datum + “gelezen en goedgekeurd” + Handtekening ouder,
………………………………………………………..…...…
………………………………………………..……………...

VANDAAG ONTVING JE IN JOUW E-MAILBOX ONZE EERSTE NIEUWSBRIEF.
WIL CONTROLEREN OF DEZE EFFECTIEF BIJ JOU IS
BINNENGEKOMEN?
INDIEN NIET; KOM LANGS OP HET SECRETARIAAT OF GEEF EEN
BRIEFJE MEE MET UW KIND OM JOUW E-MAIL ADRES TE CORRIGEREN.

