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Voorwoord

Het bevoegd gezag Onderwijsstichting MOVARE

De basisschool is een mooi stukje van je leven. Voor de kinderen en voor
u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Wist u
dat u in de loop van de jaren uw kind ruim 7500 uur toevertrouwt aan de
zorg van de juffen en meesters van de basisschool? Dat is een belangrijk
deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook met zorg.
Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Ze
verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen niet eenvoudig. Deze
schoolgids kan dan ook dienen als hulpmiddel bij het kiezen van de juiste
school voor uw kind(eren). In de schoolgids beschrijven wij waarvoor wij
staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij streven naar
verbetering van de onderwijskwaliteit. Uiteraard is deze gids ook bedoeld
voor ouders die reeds kinderen op onze school hebben. Aan hen leggen we
verantwoording af over onze manier van werken en over de resultaten die
we op onze school bereiken. Deze schoolgids draagt de goedkeuring van
de medezeggenschapsraad.
Vanwege kostenbesparing bieden wij de volledige schoolgids aan op onze
website (www.bsbocholtz.nl). Ouders die hun kind voor het eerst
aanmelden, kunnen de schoolgids op schrift ontvangen. Wij adviseren u
om
ook
gebruik
te
maken
van
onze
schoolkalender.
De schoolkalender bevat een overzicht van diverse activiteiten, belangrijke
informatie en schoolvakanties. Voor actuele informatie kunt u altijd
terecht op onze website. Wanneer u in het openingsscherm op “agenda”
klikt, verschijnt een maandkalender met relevante data en activiteiten.
Wij hopen dat u na het lezen van de schoolgids over een duidelijk beeld
van onze school beschikt. Wij zijn graag bereid om eventuele vragen te
beantwoorden.
Laat schooljaar 2021-2022 een periode zijn, die gekenmerkt wordt door
een prettige samenwerking, zodat wij samen het beste kunnen bereiken
voor de kinderen van onze school.

Onze school maakt deel uit van Onderwijsstichting MOVARE. De stichting
wordt bestuurd door het College van Bestuur. Het College is werkgever
voor alle medewerkers van MOVARE op de scholen en de medewerkers
van het MOVARE-bureau. Voor de bereikbaarheid van het MOVAREbureau verwijzen wij u naar de website van MOVARE.

Namens het team van Basisschool Bocholtz,
Remco Könings, directeur

MOVARE heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
Op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) geeft de raad
advies en verleent hij instemming over aangelegenheden die van
gemeenschappelijk belang zijn; voor alle scholen of voor de meerderheid
van de scholen.
Het beleidsplan is het kompas voor het beleid van onze stichting en voor
de ontwikkeling van onze scholen. Het vormt een kader en geeft de
richting aan in de ontwikkeling die wij voor 2019-2023 voor ogen hebben.
Jaarlijks legt MOVARE verantwoording af over het gevoerde beleid en de
gerealiseerde doelen in een jaarverslag.

Katholieke Oudervereniging Bocholtz
Onze school heeft een oudervereniging, waarin ouders samen met
leerkrachten zich inzetten om het onderwijs op school zo goed mogelijk te
laten verlopen op een zo aangenaam mogelijke manier. Doelgroep van de
oudervereniging zijn onze schoolgaande kinderen. De oudervereniging
organiseert zelf of verleent medewerking aan verschillende activiteiten
tijdens en buiten de schooltijd. Verder ondersteunt de oudervereniging
activiteiten op financieel vlak zoals de schoolreisjes en
schoolverlaterskamp. Wij vergaderen 1 keer per 6 weken en hebben
daarnaast direct overleg met de directie. Het algemeen bestuur van de
oudervereniging wordt gevormd door ouders met kinderen uit
verschillende groepen. Ouders zijn van harte welkom om zich aan te
melden bij een van de leden van het algemeen bestuur. Bij de organisatie
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of uitvoering van de activiteiten ontstaat soms de behoefte aan uitbreiding
van het aantal ouders, hiervoor is een werkgroep in het leven geroepen.
Deelname aan de werkgroep is vaak leuk, gezellig en bevordert de
betrokkenheid.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.bsbocholtz.nl

Medezeggenschapsraad BS Bocholtz
In onze situatie bestaat de MR uit drie ouders en evenzoveel leden namens
het personeel. Het aantal is afhankelijk van het totaal aantal leerlingen op
een school.
Namens de ouders:
- Mevr. Cindy Hursel ----- lid

- De heer Jeroen Laven ----- lid
- De heer Pascal Andriolo ----- secretaris
Namens het personeel:

ATTENTIE:
Stuur Uw kinderen tijdig, echter niet te vroeg, naar school, dat wil zeggen
10 minuten voor schoolbegin. Het schoolplein is 's morgens vanaf 08.20
uur en 's middags van 13.05 uur geopend.
Op onze school hanteren we inlooptijden voor de ochtend- en
middagschooltijden. Vanaf deze tijden mogen de leerlingen in alle rust
naar binnen lopen en hun klaslokaal opzoeken.
De groepsleerkracht vangt de leerlingen in het klaslokaal op.
Om voldoende ruimte te hebben voor de kinderen verzoeken wij ouders
om buiten de poort te wachten. Daarbij vragen wij U met nadruk om de
ingangen bij de poorten, trap en fietsenstalling (Biesweg ) vrij te
houden. Wilt u dit ook doorgeven aan andere personen die uw zoon of
dochter bij de school komen ophalen.
Vooral in de ochtend constateren wij dat er te veel ouders met hun kinderen de
school binnenkomen. Leerkrachten moeten toezicht houden of moeten nog
zaken voorbereiden. Als u vragen heeft of anderszins een leerkracht wilt spreken,
doe dit dan s.v.p. om 12.00 uur of liever nog: maak een afspraak!

- Mevr. Miranda America ----- lid
- Mevr. Joyce Vliegen ---- lid
- Mevr. Fleur Franssen ---- voorzitter
Contactadres:

Wijngracht 11, 6351 HJ Bocholtz
E-mail: mr.rkbsbocholtz@movare.nl

Ziekteverzuim

Schooltijden
Groepen
1 en 2

Groepen
3 t/m 8

maandag
08.30
12.00
13.15
15.15
08.30
12.00
13.15
15.15

dinsdag
08.30
12.00
13.15
15.15
08.30
12.00
13.15
15.15

woensdag
08.30
12.30

08.30
12.30

donderdag
08.30
12.00
13.15
15.15
08.30
12.00
13.15
15.15

vrijdag

08.30
12.00
13.15
15.15

Ziekte is een geldige reden voor geoorloofd schoolverzuim. Dit
verzuim moet liefst via Isy vóór half negen gemeld worden.
Mocht er echter geen berichtje zijn binnengekomen dan neemt
de groepsleerkracht in de loop van de eerste dag contact op met de
ouders om te informeren naar het welbevinden van het kind. Indien de
ziekte langer voortduurt, dienen de ouders/ verzorgers de school
regelmatig op de hoogte te houden. Laat ons via ISY of telefonisch weten
als Uw kind vanwege ziekte verhinderd is de school te bezoeken. Gaarne
bellen voor schoolbegin. Tel. 045 – 5443614
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Vakantierooster 2021 – 2022

Schoolverlaterskamp

Herfstvakantie
Maandag 25 oktober tot en met vrijdag 29 oktober 2021

Voor de leerlingen van groep 8 worden jaarlijks het kamp voor de schoolverlaters gehouden. Dit schooljaar van dinsdag 5 juli 2022 tot met vrijdag
8 juli 2022.
We overnachten midden in Echt bij leisurepark In de Bandert. De
kampprijs wordt t.z.t. bekend gemaakt!!

Kerstvakantie
Maandag 27 december 2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022
Carnavalsvakantie
Maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart 2022
Pasen
Maandag 18 april 2022
Meivakantie
Maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei 2022
Koningsdag
Woensdag 27 april 2022; valt in de meivakantie
Bevrijdingsdag
Donderdag 5 mei 2022; valt in de meivakantie
Hemelvaart
Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022
Pinksteren
Maandag 6 juni 2022

Vrije dagen 2021 – 2022
Vrije dagen
Studiedag
groepen 1 t/m 8

24 november 2021, woensdag

Studiedag
groepen 1 t/m 8

24 december 2021, hele dag

Studiedag
groepen 3 t/m 8

25 februari 2022, hele dag

Studiedag
groepen 3 t/m 8

28 maart 2022, hele dag

Laatste schooldag
(middag) 3 t/m 8

Vrijdag 22 juli 2022

Groep 8 vrij

4 juli 2022

Groep 8 vrij

11 juli 2022

Groep 5 vrij

20 september 2021

Zomervakantie
Maandag 25 juli tot en met vrijdag 2 september 2022
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augustus 2021
Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

1

2

3

4

5

6

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

9

10

11

12

13

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

16

17

18

19

20

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

23

24

25

26

27

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

7

8

14

15

21

22

28

29
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Groepsbezetting 2021 – 2022
1a
2a
1b
2b
1c
2c
3a
3b
4a
4/5b
5a
6a
6/7b
7a
8a
8b
Onderwijsassistent
Vaste
vervanger
RT

maandag
Heleen van
der Wal
Liesbeth
Boumans
Sandra
Wierts
Miranda
America
Audrey
Smeets
Chantal
Eickhoff
Jean
Wiekken
Linda
Bröcheler
Monique
Geerarts
Jessica
Janssen
Monique
De la Haije
Joyce
Vliegen
Fleur
Franssen
Petra
Gulikers

dinsdag
Heleen van
der Wal
Liesbeth
Boumans
Sandra
Wierts
Miranda
America
Audrey
Smeets
Chantal
Eickhoff
Jean
Wiekken
Linda
Bröcheler
Monique
Geerarts
Remy
Geurts
Monique
De la Haije
Joyce
Vliegen
Fleur
Franssen
Chyenne
Hinzen
Petra
Gulikers
Diana
Thewissen

Toelichting groepsbezetting 2021 – 2022
woensdag
Heleen van
der Wal
Liesbeth
Boumans
Sanne
Janssen
Miranda
America
Audrey
Smeets
Chantal
Eickhoff
Jean
Wiekken
Linda
Bröcheler
Monique
Geerarts
Remy
Geurts
Irinka van
Hulst
Joyce
Vliegen
Fleur
Franssen
Chyenne
Hinzen
Claudia
Hermans

donderdag
Diana
Thewissen
Liesbeth
Boumans
Sandra
Wierts
Miranda
America
Audrey
Smeets
Sanne
Janssen
Jean
Wiekken
Claudia
Hermans
Monique
Geerarts
Remy
Geurts
Irinka van
Hulst
Joyce
Vliegen
Jessica
Janssen
Chyenne
Hinzen
Petra
Gulikers

vrijdag

Miranda
America
Sanne
Janssen
Chantal
Eickhoff
Jean
Wiekken
Claudia
Hermans
Monique
Geerarts
Remy
Geurts
Monique
De la Haije
Joyce
Vliegen
Jessica
Janssen
Chyenne
Hinzen
Petra
Gulikers

• Mevrouw Sandra Wierts komt als nieuwe leerkracht dit jaar ons team
versterken in groep 1/2c.
• Mevrouw Heleen van der Wal komt als nieuwe leerkracht dit jaar ons team
versterken in groep 1/2a.
• Mevrouw Claudia Hermans komt als nieuwe leerkracht dit jaar ons team
versterken in groep 5.
• Mevrouw Petra Gulikers komt als vaste vervanger dit jaar ons team versterken

Informatieavonden bij start schooljaar
Voor de ouders van de diverse groepen worden er aan het begin van het
schooljaar informatieavonden gehouden. Op deze avond geeft de
groepsleerkracht een uiteenzetting over de werkwijze, methoden,
hulpmiddelen, leerstofinhouden en specifieke zaken van de jaargroep.

Rapportgesprekken
De leerkrachten van groep 2 tot en met 7 houden in de week van 15
november 2021 (groep 3 een week later) en in de week van 14 maart 2022
persoonlijke oudergesprekken. Voor de ouders van de groepen 2 zijn er
ook twee periodes per schooljaar. De ouders worden uitgenodigd voor
een “tien-minuten-gesprek” om met de leerkracht te spreken over de
ontwikkeling van hun kind. Wanneer deze tijd onvoldoende blijkt te zijn,
wordt er een vervolgafspraak gemaakt.
Ouders/ verzorgers van de leerlingen uit de groepen 1 worden op
meerdere momenten (na 3/4 maanden onderwijs en als de leerling de
groep verlaat) persoonlijk uitgenodigd voor voortgangsgesprekken
betreffende hun zoon/dochter. Vóór de uitreiking van het tweede rapport
roepen we alleen de ouders van de leerlingen op die het leerjaar moeten
overdoen en die waarmee afspraken voor het volgende schooljaar
gemaakt moeten worden. Zowel de ouders als leerkrachten kunnen ook
buiten de genoemde gelegenheden contact met elkaar opnemen als dit in
het belang van de leerling gewenst is.
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september 2021
Ma

30

Di

31

6

7

Vandaag start school
weer
(hoofluiscontrole)

medische
teamvergadering

13

14

Wo

Do

Vr

1

2

3

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

8

9

15

16

Opening nieuw
schooljaar voor Team
BS Bocholtz

Za

Zo

4

5

10

11

12

17

18

19
Communie groep 5

20
Groep 5 vrij
infoavond groepen 67

21

27

28

Infoavond groep
4a en 4b/5b en 5a

Infoavond groep
1/2

22

23

29

30

24

25

26

Prinsjesdag
Infoavond gr 8
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Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg
Speciaal (basis) onderwijs schooljaar 2021-2022
Gezondheidsonderzoek
Uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek rond de leeftijd van 5
jaar en 10 jaar. Net als in de eerdere onderzoeken die uw kind heeft
gehad bij de jeugd-gezondheidszorg, kijken we ook nu bijvoorbeeld naar
groei, motoriek, spraak en sociaal-emotionele ontwikkeling. Door uw kind
goed te volgen probeert de JGZ eventuele problemen op tijd op te sporen
en te helpen voorkomen. Als blijkt dat uw kind extra hulp of zorg nodig
heeft, kijken we samen wat daarvoor nodig is. We werken hierin nauw
samen met de school en andere organisaties rondom de jeugd. De
onderzoeken vinden plaats op een locatie van de JGZ in uw gemeente of
op school. Uw informatie is erg belangrijk U als ouder/verzorger kent uw
kind het beste. Om te weten of er dingen zijn waar we extra op moeten
letten, vragen we u om van tevoren een vragenlijst in te vullen. Hierin
komen allerlei gezondheidsaspecten aan bod. Uiteraard gaan we
zorgvuldig om met alle gegevens van u en uw kind.
Inentingen
DTP/BMR-vaccinatie:
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee
inentingen tegen DTP (difterie, tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen,
rodehond). Hiervoor krijgt u een aparte oproep.
HPV-vaccinatie:
Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 jaar worden de HPV-vaccinatie tegen
baarmoederhalskanker.
Meningokokken A,C,W en Y vaccinatie
Jongens en meisjes krijgen in het jaar dat ze 14 worden, een vaccinatie
tegen meningokokken, typen A,C,W en Y aangeboden.
Jeugdgezondheidszorg in Coronatijd
De contacten en onderzoeken van de jeugdgezondheidszorg gaan zoveel
mogelijk door, maar vaak wel op een andere manier, bijvoorbeeld door

middel van beeldbellen, het afnemen van vragenlijsten of telefonisch.
Daar waar onderzoeken wel gewoon doorgaan op school of op een JGZ
locatie wordt er rekening gehouden met de dan geldende maatregelen
zoals die door het RIVM worden gehanteerd. Afhankelijk van de
ontwikkelingen zal de dienstverlening worden aangepast en worden
zowel school als ouder hierover geïnformeerd. Ouders en hun kinderen
kunnen echter wel altijd bij ons terecht, zie daarvoor ook de
contactgegevens. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om digitaal vragen
te stellen via de website en chatmogelijkheden van www.jouwggd.nl en
https://chat-client-ggd-ouderchatgroeigids.serviant.nl.
MijnKinddossier
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg werkt met MijnKinddossier. Dit is
een online ouderportaal waarmee u zicht hebt op de zorg van uw kind bij
JGZ.
In MijnKinddossier kunt u als ouder op elk gewenst moment:
• Groeidiagrammen en het vaccinatieschema inzien
• Het door JGZ gegeven advies nalezen
• Betrouwbare opvoedinformatie lezen
• De mijlpalen van uw kind bijhouden in een persoonlijk dagboekje
Ook kunt u herinneringen van afspraken per sms krijgen.
Vragen of zorgen?
Heeft u vragen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind? Is er
sprake van leerproblemen of andere problemen? Maakt u zich zorgen?
Neem dan contact op met het Team JGZ. We bekijken samen met u wat
we eraan kunnen doen. Bent u een ouder met kinderen in de leeftijd van
0 t/m 18 jaar zonder vaste verblijfplaats?. Ook dan kunt u altijd gebruik
maken van de Jeugdgezondheidzorg op die locatie waar u zich op dat
moment bevindt. U kunt bij ons altijd terecht voor o.a. vragen over
opgroeien en opvoeden, vaccinatie en het periodieke lichamelijk
onderzoek. Indien uw kind ziek is dient u hiervoor contact op te nemen
met de huisarts’. Contact Team JGZ Kerkrade, Simpelveld/ Bocholtz
E: infojgz.parkstad@ggdzl.nl T: 088-880 5044 Website JGZ Zuid-Limburg
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Infectieziektebestrijding GGD Zuid Limburg Basisonderwijs
schooljaar 2021-2022
Een kind dat hoge koorts heeft, regelmatig overgeeft of pijn lijdt, is niet in
staat om de lessen te volgen. Het heeft behoefte aan rust, verzorging en
extra aandacht en kan het beste in een huiselijke omgeving worden
opgevangen. Een kind met lichte ziekteverschijnselen zoals een snotneus
of huiduitslag kan meestal wel gewoon meedoen in de groep maar dit zal
in verband met corona steeds in overleg met school en soms door middel
van testen bepaald moeten worden.
Bij enkele besmettelijke ziekten - die ernstig kunnen verlopen - mag het
zieke kind niet naar school komen, omdat dan het risico voor de andere
kinderen en beroepskrachten om ook besmet te worden te groot is. Dit
tijdelijk niet toelaten van zieke kinderen vanwege het besmettingsrisico
voor anderen wordt “wering” genoemd. Is uw kind ziek en heeft het
(mogelijk) een infectieziekte geef dit dan altijd aan bij de school. De
school kan dan zo nodig overleggen met de unit infectieziektebestrijding
van GGD Zuid Limburg of uw kind wel of niet tijdelijk van school geweerd
moet worden. Wering is alleen zinvol als besmetting van de andere
kinderen nog niet heeft plaatsgevonden en niet op een andere manier te
voorkomen is.
Daarnaast is melden belangrijk omdat de school – al dan niet in overleg
met de GGD – zo nodig maatregelen kan nemen, bijv. door andere ouders
te informeren, of gezamenlijk met de GGD een uitbraakonderzoek te
starten.
Vragen?
Heeft u vragen over infectieziekten, neem dan contact op met de unit
infectieziektebestrijding van GGD Zuid Limburg, telefoonnummer 088
8805070 (ma t/m vr 8.00-16.30 u) of infosim@ggdzl.nl.

Tussenschoolse opvang/ overblijven
Dit geldt voor de middagpauze van 12.00 uur tot 13.05 uur op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag. Daarna lopen de leerlingen naar hun klas
(inlooptijden). Tijdens de middagpauze wordt het toezicht en de
begeleiding verzorgd door ouders. Zij zien toe op een correcte manier van
samen tafelen en zorgen voor een goede hygiëne. De ouders van de
overblijvers zorgen zelf voor een lunchpakket (natje en droogje). Per
toerbeurt helpen de leerlingen/overblijvers bij het opruimen van het
lokaal. Na de lunch mogen de kinderen onder toezicht binnen of buiten
spelen.
De kosten bedragen op dit moment:
• Bij incidenteel overblijven per keer per leerling € 1,00.
• Per week € 4,00
• De betaling dient te geschieden via de website of de app van ISY.
• Juf Chyenne en juf Dunja coördineren het overblijven op school.
Afspraken
In samenspraak met de overblijfmoeders hebben wij een
“overblijfreglement” opgesteld, waaraan alle kinderen zich moeten
houden.
Een enkele keer komt het voor dat een overblijver zich niet aan de regels
houdt. Mocht er na herhaaldelijk waarschuwen sprake blijven van slecht
gedrag, dan deelt de coördinator overblijven en/ of de directeur, na
overleg met de overblijfmoeders, een zogenaamde "gele kaart" uit aan de
desbetreffende leerling. Deze gele kaart houdt in dat wanneer de leerling
zich de volgende keer wederom niet aan de regels houdt, hem de toegang
tot het overblijven in eerste instantie voor 1 maand ontzegd kan worden
(“rode kaart”). De ouders worden schriftelijk in kennis gesteld van het
toekennen van de gele/ rode kaart en alle verdere maatregelen die er
genomen worden.
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oktober 2021
Ma

Di

Wo

4

5

6

Dierendag

Infoavond groepen 3

Start
kinderboekenweek

11

12

13

Do

Vr

Za

Zo

1

2

3

7

8

9

10

14

15

16

17

Kinderboekenweekcircuit gr.3-4-5

18

19

20

21

22

23

24

26
Herfstvakantie

27
Herfstvakantie

28
Herfstvakantie

29
Herfstvakantie

30

31

MR-vergadering

25
Herfstvakantie

Einde zomertijd
(klok één uur
terugzetten --wintertijd)
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Waarom we er als BS Bocholtz zijn en wat we onze kinderen
willen meegeven.
In de missie beschrijven we wat we de kinderen op onze school willen
meegeven. Onze missie geeft antwoord op de vraag: wat willen wij met
onze school betekenen? Waardoor maken we het verschil voor de
kinderen, de ouders, de leerkrachten de omgeving, de samenleving? De
missie vormt het morele doel van onze school. Het is het fundament
onder onze verdere ontwikkeling. Onze visie en onze aanpak vinden hun
basis in onze gezamenlijke levende missie.
We zien het als onze kerntaak om kinderen die bagage mee te geven die
ze nodig hebben om hun eigen leven vorm te geven. We willen op onze
school kinderen met een verschillende ontwikkeling zo goed mogelijk
begeleiden en voorbereiden op de toekomst.
Onze school heeft als eerste doelstelling het geven van kwalitatief goed
onderwijs. Hieronder verstaan we onder meer ernaar te streven de
leerstof en vaardigheden zó aan te bieden, dat de brede
persoonlijkheidsontwikkeling van de individuele leerling wordt bevorderd.
We bieden de kinderen onder alle omstandigheden kansen om al hun
talenten te ontwikkelen.
Kinderen op onze school leren zichzelf te zijn, we willen dat ze zich zodanig
ontwikkelen dat ze vanuit een positief zelfbeeld een constructieve bijdrage
willen en kunnen leveren aan de
samenleving. Daarvoor hebben
we niet alleen kennis en
vaardigheden nodig, maar speelt
ook algemene ontwikkeling als
mens een belangrijke rol.
Naast de primaire taak van onze
school, het ontwikkelen van
kennis en vaardigheden, is onze
school ook een leefgemeenschap.
We leren onze leerlingen dat de
samenleving aan een ieder een

zinvolle plaats moet geven. De leerlingen krijgen de kans om hun sociale
vaardigheden verder te ontwikkelen.
We willen de leerlingen leren functioneren in een groep, leren voor je
rechten opkomen, leren praten, leren luisteren naar anderen, leren
incasseren, leren rekening houden met elkaar, leren een gemeenschap te
vormen waarin ze de regels hanteren die bij deze gemeenschap horen;
kortom sociaal gedrag aanleren.
Door de toenemende vrije tijd proberen we kinderen een houding aan te
leren die hen in staat stelt met hun leven om te gaan, zin te geven aan tijd
die niet aan het arbeidsproces wordt besteed.

De centrale waarden bij BS Bocholtz zijn:
•
•
•
•
•
•

verantwoordelijkheid: nemen en geven, het verschil willen maken, iets
betekenen
samenwerking, openheid en veiligheid: open staan voor anderen, voor
elkaar zorgen
kennis en vaardigheden: blijven ontwikkelen, levenslang leren,
professionaliteit
enthousiasme en plezier: passie in het werk, initiatief nemen, brede
belangstelling
(zelf)respect: positief zelfbeeld, waarderen van de ander en het andere
creativiteit en uitdaging: inventiviteit, buiten bestaande paden kunnen
denken en handelen
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e
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Benodigdheden

Bewegingsonderwijs 2021 – 2022
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Tijd
08.30-09.15
09.15-10.00
10.30-11.15
11.15-12.00
12.00-13.15
13.15-14.15
14.15-15.15

1/3 sporthal

Vrijdag

Gymzaal

Pauze

08.30-09.15
09.15-10.00
10.30-11.15
11.15-12.00
12.00-13.15
13.15-14.15
14.15-15.15

4B/5B
4A
5A
6B/7B
Pauze
3A
3B

08.30-09.15
09.15-10.15
8b
8a

08.30-09.15
09.15-10.00
10.30-11.15
11.15-12.00
12.00-13.15
13.15-14.15
14.15-15.15

1/2a
1/2b

Pauze
3A
3B

08.30-09.15
09.15-10.00
10.30-11.15
11.15-12.00
12.00-13.15
13.15-14.15
14.15-15.15

Kleedlokaal 1 + 2 horen bij 1/3
sporthal

6B/7B
4B/5B
8A
8B

4A
5A

Pauze
6A
7A
Kleedlokaal 3 + 4 horen bij 2/3
sporthal

Les wordt door Roger gegeven

Voor de gymlessen moeten de kinderen van groep 3 t/m 8 bij zich
hebben:
• een sportbroekje of gympakje, een T-shirt en gymschoenen (géén
zwarte zolen !!) Deze mogen niet buiten gedragen worden in verband
met beschadiging van de vloer in de sporthal.
• een handdoek en zeep, omdat na de gymles gelegenheid bestaat om
zich te wassen.
Wilt U de gymspullen bij thuiskomst controleren? Het komt nogal eens
voor dat iemand een verkeerde handdoek e.d. meeneemt of zelfs spullen
vergeet. Na de gymlessen moeten de kinderen de sportspullen weer mee
naar huis nemen. Dit in verband met het kwijtraken en wasbeurt.

6A
7A

10.30-11.30
11.30-12.30
Donderdag

2/3 sporthal

Kleedlokaal 5 + 6 horen bij de
gymzaal

Ontheffingen
Aangezien het wel eens voorkomt, dat een leerling geen zin heeft om mee
te doen aan een gymles en dan maar zegt dat hij ziek is, verzoeken wij U in
deze om medewerking.
Kan Uw kind niet deelnemen aan de gymles, dan gelieve U ons hiervan
schriftelijk op de hoogte te stellen. Anderzijds gaan wij ervan uit, dat de
leerling gewoon mee kan doen.
Voor de leerlingen van groep 1 en 2
De groepen 2 maken een keer per week gebruik van de sporthal. Voor een
goed en hygiënisch gebruik van het speellokaal/ sporthal dienen alle
kleuters gymschoenen mee te nemen. Deze gymschoenen kunnen op
school blijven, omdat ze bijna dagelijks worden gebruikt. (Gaarne in een
stoffen zakje). Let er bij aankoop op, dat het kind ze zelf kan aantrekken.
Denkt U er ook aan, om de naam in de gymschoenen te zetten. Ook bij het
aan- en uitkleden proberen wij de zelfstandigheid te bevorderen.

Les wordt door de eigen leerkracht
gegeven
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Leerplicht en verlofregeling
In beginsel is verlof buiten de schoolvakanties niet mogelijk!
De regeling omtrent het verlenen van verlof en het toezicht daarop is
aanzienlijk verscherpt. Aangezien de directie persoonlijk aansprakelijk
wordt gesteld voor het naleven van de regels zullen wij deze strikt
handhaven. Alleen bij uitzondering kan binnen de wettelijke regels verlof
worden verleend. Onderstaand leest u de regels waaraan wij (en dus ook
de ouders) gebonden zijn.
1. Vakantieverlof
Vrijstelling wegens vakantie (ook 1 dag!) van de leerling
kan door de directeur van de basisschool alleen verleend
worden onder de volgende voorwaarden:
• Door de specifieke aard van het beroep van een ouder
kan het gezin niet in één van de schoolvakanties op vakantie gaan. Als
bijvoor-beeld uw vakantie in de zomervakantie niet mogelijk is, maar
in de herfstvakantie wel, is dat geen reden voor verlof.
• Er kan slechts eenmaal per jaar extra verlof worden verleend voor een
periode van ten hoogste tien werkdagen.
• Niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
• Vakantieverlof wordt schriftelijk bij de directie aangevraagd minimaal
8 weken voor de geplande vakantie.
• Een werkgeversverklaring moet duidelijk maken waarom de
werkgever niet in één van de schoolvakanties verlof kan verlenen aan
de werknemer. Een zelfstandig ondernemer dient dit zelf schriftelijk te
onderbouwen.
2. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of
minder
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
• Voor het bezoeken van een medicus, één en ander voor zover dit niet
buiten de lesuren kan gebeuren;
• Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet
buiten de lesuren kan geschieden;
• Bij verhuizing binnen de gemeente één dag;

• Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- en aanverwanten tot
en met de derde graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit
huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende;
• Bij overlijden van bloed- en aanverwanten van de eerste graad voor
ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten in de tweede graad
voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- en aanverwanten in de derde en de
vierde graad ten hoogste 1 dag;
• Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten van de
leerling tot en met de derde graad, duur in overleg met de directeur;
• Bij 25-, 40, 50- en 60-jarig ambtsjubileum en het 12½ -, 25-, 40-, 50- en
60- jarige huwelijksjubileum van ouders en grootouders voor 1 dag;
• Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen,
maar geen vakantieverlof.
3. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per
schooljaar.
Verlof indien:
De ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er
kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond
van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden.
Wanneer het vermoeden van ongeoorloofd verzuim bestaat ( bv. een
leerling wordt ten onrechte ziek gemeld ), heeft de directeur de
bevoegdheid een onderzoek te laten instellen. Mocht hieruit blijken, dat
het verzuim ongegrond is, dan is de directeur verplicht hiervan aangifte te
doen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente ( = Bureau
Leerplichtzaken van de gezamenlijke Parkstad Limburg gemeenten in
Heerlen). Deze zal dan in gevolge artikel 22 lid 2 van de Leerplichtwet
proces verbaal opmaken.
Bureau VSV Parkstad Limburg, Maanplein 88 Postbus 1, 6400 AA Heerlen
Tel. 045 – 5605888
Verlofaanvragen dienen schriftelijk te worden ingediend bij de directeur. Gebruik
daartoe de verlof – aanvraagformulieren van de school!! Deze zijn op school te
verkrijgen of via onze website.
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- Carnavalsrevue
groepen 1 t/m 8
- Carnavalsrevue
ouders om 19.00 uur

Vrije dag voor alle
leerlingen

Valentijnsdag

21
Rapport 1 (gr 1 t/m
8)

28
Carnavalsvakantie

18

Cursus Jeugd EHBO - A

Dyslexiebehandeling e.d. onder schooltijd, mag dat?

In de periode januari – juni (15 lessen) worden de
leerlingen van groep 8 opgeleid voor het officiële
certificaat Jeugd EHBO A van het Oranje Kruis. De
lessen worden gegeven in het kader van het leer-en
vormings - gebied Bevordering Gezond Gedrag door
de groepsleerkracht en een aantal enthousiaste
mensen van de Rode Kruis Afdeling Bocholtz –
Simpelveld – Vaals.

Behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie vindt plaats op indicatie,
zoals bijvoorbeeld ook logopedie, fysiotherapie of orthodontie. Een
bezoek aan deze behandelaars kan onder bepaalde omstandigheden
gelden als geoorloofd verzuim. De school mag hier vrij voor geven. De
school dient echter altijd de noodzaak van de constructie te kunnen
beargumenteren en moet hierbij in overweging nemen in hoeverre de
afwezigheid van de leerling invloed heeft op de uitvoering van het
reguliere onderwijsprogramma. Aangezien dyslexie een stevige
belemmering voor het leren kan vormen, kan het onderwijs wel degelijk
een groot belang bij de dyslexiebehandeling hebben. Het kind mist
schooltijd, maar krijgt individuele specialistische zorg waardoor het
onderwijsrendement groter kan worden.

Centrum Jeugd en Gezin
Opvoeden en opgroeien is niet altijd even makkelijk. Soms is informatie of
ondersteuning welkom of nodig. Het vinden van die informatie of hulp is
soms moeilijk. Er zijn veel organisaties voor jeugdzorg en gezondheidszorg.
Om u te helpen bij het vinden van de juiste informatie of ondersteuning is
er in iedere gemeente één centraal punt voor alle vragen rondom
opvoeden en opgroeien opgericht: het Centrum Jeugd en Gezin (CJG).
Wie kan bij het CJG terecht? Het Centrum Jeugd en Gezin is er voor:
(aanstaande) ouders en verzorgers van kinderen, jeugd en jongeren in de
leeftijd van 0 tot 23 jaar, professionals die met kinderen, jeugdigen en hun
ouders werken en vrijwilligers die met kinderen/jeugdigen werken (sport
en vrije tijd). Onder de paraplu van het Centrum Jeugd en Gezin vallen
verschillende organisaties, zogenaamde ketenpartners. Samen met deze
partners zorgt het Centrum Jeugd en Gezin voor de juiste informatie of
hulp. Ook worden er activiteiten en cursussen georganiseerd. De partners
van het Centrum Jeugd en Gezin zijn onder andere alle
onderwijsstichtingen, organisaties in de jeugdgezondheidszorg, alle
welzijnsorganisaties, peuterspeelzalen en kinderopvang. Voor de regio
Parkstad Limburg (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen,
Simpelveld, Voerendaal) verwijzen we naar de website:
www.cjgparkstadlimburg.nl. Buiten deze regio kunt u voor verdere
informatie terecht bij de betreffende gemeente.

Vrij geven is niet verplicht
Daar staat tegenover dat een school er – terecht – moeite mee kan hebben
als de afwezigheid als gevolg van de behandeling teveel oploopt of
bijvoorbeeld altijd bepaalde activiteiten doorkruist, waardoor de leerling
zoveel tijd mist, dat de leertijd wel erg onder druk komt te staan. De
inspectie van het onderwijs let hier nadrukkelijk op en kan hier ingrijpen.
Scholen zijn niet verplicht om kinderen tijdens schooltijd vrijaf te geven.
De verantwoordelijkheid voor het verzuim ligt zowel bij de ouders als bij
de school. Goed overleg tussen ouders en school en redelijkheid vanuit
beide partijen zijn hierbij belangrijk. Beleid van de school is: In beginsel
moeten de ouders (en behandelaars) alle moeite doen om de
behandelingen buiten de schooltijden af te spreken. De meeste
behandelaars houden hier (gemiste schooltijd) nadrukkelijk rekening
mee!! Indien door aantoonbare noodgedwongen omstandigheden een
behandeling een keer (gedeeltelijk) onder schooltijd zou moeten vallen,
dan dient dit met de directeur van de school te worden afgesproken. Dit
geldt ook voor eventuele behandelingen op de school!
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Aandachtspunten op school (omdat wij met zovelen zijn)

•

Voor een ordelijk verloop binnen en buiten het gebouw zijn een aantal
regels opgesteld waaraan de leerlingen zich dienen te houden. Wij
verzoeken de ouders dan ook kennis te nemen van deze regels.

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

De inlooptijd is ’s ochtends van 08.20 uur tot uiterlijk 08.30 uur, en ’s
middags van
13.05 uur tot uiterlijk 13.15 uur. Iedereen is dan op zijn plek in de klas.
Te laat komen!! De groepsleerkracht is in het kader van de
Leerplichtwet verplicht om te laat komen te noteren. Bij regelmatig te
laat komen, worden de ouders in kennis gesteld en is de school
verplicht om melding te doen bij de leerplichtambtenaar. Bovendien is
dit storend voor de andere kinderen en de leerkracht bij lesbegin.
In de gangen mag niet gerend (ongelukken door botsingen) of
geschreeuwd worden.
In de school mogen geen buggy’s etc. neergezet worden in de gangen
i.v.m. versperren van de doorgang.
De school verkeert in de gelukkige omstandigheid, dat wij kunnen
beschikken over een grote parkeerplaats voor en achter de sporthal.
Dringend verzoek: volg de pijlen op het wegdek – let op de borden –
parkeren in de vakken – matig Uw snelheid – niet stoppen voor het
voetpad – houd de doorgang naar de parkeerplaats vrij!!
Het is eenieder verboden het schoolterrein te betreden in gezelschap
van een hond.
Elke leerkracht hanteert zijn eigen regels voor toiletbezoek.
De leerlingen dienen zich daaraan te houden.
Na elk toiletbezoek worden de handen gewassen.
In de klas worden geen petten, mutsen en hoofddoekjes gedragen.
Tijdens de gymles in de sporthal is sportkleding voor jongens en
meisjes verplicht. Onder sportkleding wordt verstaan een korte broek
en shirt met korte mouwen, en sportschoenen.

•

•

•

•
•
•

De leerlingen nemen aan alle activiteiten van het lesrooster deel.
Mocht een leerling om een bepaalde reden niet kunnen deelnemen
aan een activiteit (bv. gymles) dan moet dat schriftelijk door de ouders
aan de betreffende leerkracht meegedeeld worden.
De kinderen kunnen 's morgens iets te eten en/of te drinken
meenemen. We geven U enkele suggesties; melk, vruchtensap,
roosvicee, fruit of een boterhammetje. Dit is bedoeld als een gezond
tussendoortje en niet ter vervanging van een ontbijt. Zeker géén
snoep, koekjes of zakken chips meegeven!!
De kinderen van de groepen 1 en 2 eten rond 10 uur in de klas.
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 eten in de ochtendpauze buiten.
U kunt uw kind iets te drinken, fruit of een boterham mee naar school
geven. Wij verzoeken u een goed sluitende kunststof beker te kopen
en deze niet te vullen met koolzuurhoudende drank. Voorzie alle
bekers en boterhamdoosjes van de naam van uw kind.
In de ochtendpauze is er toezicht op de speelplaatsen door
leerkrachten (per speelplaats 1-2 leerkrachten). Deze leerkrachten zijn
het aanspreekpunt voor leerlingen die op dat moment hulp nodig
hebben. De leerlingen mogen voor de lestijden en in de pauze niet het
schoolgebouw binnenlopen zonder toestemming van de
toezichthoudende leerkrachten of overblijfouders.
Vanwege het gevaar van lichamelijk letsel, beschadiging kleding en
brillen en schade aan de vele ruiten, mogen op het schoolterrein alleen
met zachte ballen gespeeld worden, maar mag 's winters niet met
sneeuwballen gegooid worden.
Afval van versnaperingen worden in de vuilnisbakken op de
speelplaats gedeponeerd.
Na de pauze gaan de leerlingen in de rij op de afgesproken plaats staan
en worden ze door de leerkracht opgehaald.
Verboden voorwerpen op school zijn lucifers, zakmessen en andere
gevaarlijke voorwerpen, maar ook rookartikelen en kauwgum.
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Aandachtspunten op school (omdat wij met zovelen zijn)
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

Alle schade veroorzaakt door ruwheid of onachtzaamheid van de
leerling aan leer- en hulpmiddelen, meubilair of gebouw, wordt
verhaald op de ouders.
Leerlingen mogen hun mobiele telefoon/ mp3 spelers tijdens
schooluren niet gebruiken. Indien nodig kunnen ze op school bellen of
gebeld worden.
Leerlingen brengen geen speelgoed mee naar school, tenzij anders
afgesproken met de leerkracht.
Als een kind op zijn verjaardag in de klas wil trakteren, laat het dan een
kleinigheid meenemen. Houdt u ook a.u.b. rekening met gezonde
voeding!!
Veel ouders stellen dat op prijs!! Het gaat meer om het gebaar!
Wilt U ervoor zorgen, dat in de laarzen, regenjacks en dergelijke de
naam van Uw kind staat. Dit om verwisseling te voorkomen.
Regelmatig blijven er jassen, paraplu's, gymkleren en dergelijke op
school achter. Let er op dat Uw kind alle spullen weer mee naar huis
neemt. Enkele keren per jaar worden de gevonden/achtergelaten
spullen tentoongesteld in de aula. De kinderen/ ouders kunnen die
spullen dan ophalen.
Aan het eind van een schooldag gaan alle rugzakken/tassen mee naar
huis.
Als de school uit is kunt u uw kind weer ophalen op vaste plekken op
de speelplaats.
Voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 geldt de afspraak dat ze bij de
leerkracht blijven wachten als ze niemand zien die hen komt ophalen,
wanneer dit zo met het kind is afgesproken. Wijs uw kind ook zelf op
deze regel.
Als een kind uit de onderbouwgroepen na schooltijd met iemand
anders mee naar huis mag of door iemand anders wordt opgehaald,
geef dat dan door aan de leerkracht. Dat kan bijvoorbeeld door aan uw
kind een briefje mee te geven!
Heb waardering voor het werk waarmee de leerlingen thuiskomen.

•
•

Kijk ernaar en laat ze erover vertellen
Elke leerkracht die ongewenst gedrag constateert spreekt de
betreffende leerling(en) daar onmiddellijk op aan.
Houd het gezag van het onderwijzend personeel hoog bij U kinderen.
Hebt U problemen, kom dan met ons praten, dat geeft wat meer
gevoel van samenspel.

Verkeersveiligheid
School, oudervereniging, gemeente en politie zijn intensief bezig om de
verkeerssituatie in ons dorp te verbeteren met name in het belang van de
jeugd. Echter ouders vergeet uw eigen verantwoordelijkheid niet. Wijst u
uw kind op de veilige weg van en naar school.
Probeer zoveel mogelijk te voet naar school te komen, samen met uw
kind. Laat uw auto staan als het kan.
Verkeersbrigadiers zorgen voor het overzetten van de leerlingen bij de
oversteekplaatsen aan de Heiweg om 12.00 uur en om 15.15 uur.
Coördinatrice van de verkeersbrigade:
Mevrouw Resi Grooten, bereikbaar via resi-grooten@live.nl
Let wel:
op de Biesweg geldt een absoluut stopverbod tot aan het (voormalig)
woonwagen-kampje. Dit geldt trouwens ook voor de Wijngracht. Van
de op hun kroost wachtende ouders wordt verwacht, dat zij het
trottoir niet blokkeren voor de naar huis lopende kinderen en
medeverantwoordelijkheid willen dragen voor een verkeersveilige
school.
De straten zijn te smal om te stoppen en te parkeren, waardoor het
doorgaande verkeer gehinderd wordt. Bovendien is het in- en uitstappen
een levensgevaarlijke situatie. We moeten echter constateren, dat toch
nog altijd mensen zijn die zich niets aantrekken van het stopverbod. Deze
mensen laten zien, dat ze de gevaarlijke situatie niet herkennen c.q. de
regels bewust overtreden!
Politie en BOA's kunnen verbaliserend optreden tegen overtreders van de
verkeersregels.
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MR-vergadering

24

Parkeren achter de sporthal.

Fietsenstalling

Gelukkig zijn er ook ouders die op de
grote parkeerplaats voor en achter
de sporthal parkeren en gebruik
maken van de trap naar de
speelplaatsen. We hebben de luxe,
doe er uw voordeel mee.

Stuur Uw kind te voet naar school. Het is veiliger en bovendien is in onze
fietsenstalling slechts plaats voor een beperkt aantal fietsen. De school
draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor diefstal, verlies,
vernielingen en dergelijke. Fietsen stallen vóór de sporthal raden wij af.
Dit valt geheel buiten de verantwoordelijkheid van de school.

Let op!!! Biesweg éénrichtingsverkeer (behalve voor fietsers).
Omwille van de verkeersveiligheid vragen wij U met klem:
A.u.b. niet stoppen en/of parkeren op de Wijngracht – de Biesweg!!
Dringend verzoek: volg de pijlen op de parkeerplaats– let op de borden –
parkeren in de vakken – let op het openen van de portieren
(beschadigingen geparkeerde auto’s) – matig Uw snelheid – houd de
doorgang naar de parkeerplaats vrij!!

Samenwerking met bibliotheek
Met ingang van het schooljaar 2016-2017 is de
openbare bibliotheek van Bocholtz in ons
schoolgebouw ondergebracht. Dit biedt veel
mogelijkheden voor samenwerking. Zo brengen
onze groepen wekelijks een bezoek aan de
bibliotheek. Daarnaast werkt onze school samen
met een leesconsulent, die regelmatig gastlessen
in diverse groepen verzorgt.

Wij vechten voor een veilige situatie voor Uw kind!!
Doet U dat ook!!
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Feesten en vieringen
PROCESSIE:
Processie 2022 19 juni 9.30 uur
(Organisatie /begeleiding via
parochie)
St. MAARTENSVIERING
Op zaterdag 6 november 2021 organiseert de oudervereniging het St.
Maartensfeest.

CARNAVAL:
Op donderdag 24 februari 2022
hebben we om 19.00 uur een
carnavalsrevue gepland voor ouders en
familieleden van onze leerlingen.
Carnavalszittingen voor de leerlingen:
Groep 1 t/m 4
donderdagochtend 24 februari 2022
Groep 5 t/m 8
donderdagmiddag 24 februari 2022

SINTERKLAAS:
Op woensdag 1 december 2021 zal de Sint
met zijn Pieten onze school bezoeken.
GEZINSVIERINGEN (in onze parochiekerk)
Advent zaterdag 27 nov. 19.00 uur
Kerstavond 24 dec. 18.15 uur
Palmpasen zaterdag 9 april 19.00 uur

PASEN:
Op Goede Vrijdag 15 april 2022 besteden
we aandacht aan activiteiten gericht op
Pasen met een bescheiden Paasviering op
school voor de groepen 1 t/m 8.

1e Communie 2022 Pinksterzondag 5 juni 10.30 uur

KERSTVIERING:
Donderdag 23 december 2021

CABARET door de leerlingen van de groepen 8 ter afsluiting van hun
basisschooltijd:
Donderdag 14 juli 2022: groepen 2 – 3 - 4
Vrijdag 15 juli 2022: groepen 5 – 6 – 7
Vrijdag 15 juli 2022: 19.00 uur voor de ouders.

27

juli 2022
Ma

Di

Wo

Do

Vr

1

Za

Zo

2

3

9

10

16

17

23

24

30

31

Schoolreisje
groep 3 t/m 7

4

5

6

7

8

Groepen 8 vrij

SVD 2021

SVD 2021

SVD 2021

SVD 2021
Studiedag alle
kinderen vrij

11

12

13

14

15

Cabaret onderbouw

cabaret bovenbouw
Eindfeest groep 8

21

22

Rapport groepen 8

Kinderen vanaf 12.00
uur vrij

groepen 8 vrij
week van de
oudergesprekken

18

19

20

rapport
groepen 1 t/m 7

25

26

27

28

29

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie
tot en met zondag
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