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AGENDA 

Augustus 
Zomervakantie 26 juli t/m 3 september 

September 
Ma 06 Weer naar school 08.30 – 13.05 voor gr 3 t/m 8 

 8.30 uur Groep 3 Bruggetjesritueel   

 Let op: 11.00 uur Kleuters naar school 
Di 07 Nieuwe kleuters naar school 
Do 16 Ouderavond groep 8 
Di 21 Ouderavond groep 3 
Wo 22 Ouderavond groep 6z 
Do 23 Schoolfotograaf 

Ouderavond KK 1 (Vera), 3 (Maarten), 4 (Annabel) 
Za 25 Open dag/ Tuinochtend (onder voorbehoud) 
Ma 27 Ouderavond groep 7/ KK 2 (Leona) 
Wo 29 Viering Michaëlfeest 
Do 30 Ouderavond groep 5 
 
Beste ouders, 

 
Alweer het laatste ouderbericht van 
dit schooljaar, het is haast een 
boekwerkje geworden. De 
zomervakantie is aangebroken en we 
kijken hier ook vast vooruit naar een 
nieuw schooljaar. In het vorige 
ouderbericht lieten we (onder 
voorbehoud) al weten wie de 
leerkracht(en) van je kind(eren) gaan 
worden. In de afgelopen tijd zijn er 
toch nog wat wijzigingen in de 
bezetting gekomen. Deze wijzigingen hebben we in 
het blauw opgenomen in onderstaande tabel. En na 
de tabel kun je lezen waarom deze wijzigingen 
hebben plaatsgevonden. 
 
Deze symbolische schildering van een ontkiemend 
en groeiend zaadje, kregen we als afscheidscadeau 
van de ouders en leerlingen van groep 8. Wij zijn er 
heel blij mee. Het zal een mooie plek in onze school 
gaan krijgen. 
 

Alle kinderen en ouders wensen we een heerlijke, onbezorgde en vrolijke vakantie!  
Op maandag 6 september zien we iedereen graag gezond en wel terug voor de eerste schooldag van het 
nieuwe schooljaar. 
 
Namens het hele team van De Driestroom, 
Marieke Frickel 
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Hieronder vind je het overzicht van klassen en leerkrachten zoals dat er in schooljaar  
2021-2022 uit zal gaan zien. 
 

Personele bezetting schooljaar 2021-2022chooljaar 1/17 

Klas  Leerkrachten Dagen  
ma di wo do vrij 

kleuterklas 1 Vera Zeebregts 
Miet Maveau (om de week) 

x x x 
x* 

x x 
 

Kleuterklas 2 Leona van Ravesteijn  
Miet Maveau (om de week) 

x 
 

x x 
x* 

x x 

Kleuterklas 4 Annabel Stunnenberg 
Miet Maveau 

 
x 

x 
 

x 
 

x x 

Kleuterklas 3 Maarten Sonnema x x x x x 

Groep 3 Winter 
Start jan ‘22 

Nienke Gielen 
Renske Zandberg 

x x x  
x 

 
x 

Groep 3 Caroliene Juursema x x x x x 

Groep 4 Monique Smet  
Erika Albers  

x x x x 
x 

 
x 

Groep 5 Simone van Avendonk x x x x x 

Groep 6 Alberdine Regoort 
Angela Pan 

x 
 

x x 
 

 
x 

 
x 

Groep 6 Winter 
tot dec ’21 
Groep 7 Winter 
Vanaf jan ‘22 

Nienke Gielen  
Renske Zandberg 
 
Op dit moment nog onbekend  

x 
 
 
x 

x 
 
 
x 

x 
 
 
x 

 
x 
 
x 

 
x 
 
x 

Groep 7 Anouk van Nierop x x x x x 

Groep 8 Elbertje Spoor 
Dieuwertje Boonaerts- de Wit 

x x  
x 

 
x 

 
x 

Schoolleiding Marieke Frickel x x x x x 
IB Anne-Marie van der Zande 

(* om de week) 
x x x x 

 
x* 

handwerken Karlien Hamilton  x 
 

x 
 

Gymnastiek  Manon Theeuwen  x  x  

Onderwijs 
assistent 

Tonny van Schijndel 
Rob van Bree 

x 
x 

x 
x 

 
x 
x 

 

Flexkracht Marjolein Benink x x x   

Remedial teacher Hilde Sprangers x  x   

Administratie Marit Huizing x x x x x 

Conciërge/ 
gastvrouw 

Elly Jonker x x  
 

x 
 

x 
 

Euritmie 
kleuters 

Elianne van Dooren   x   

Dans  Gladys Cornelissen x  x x  
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Kleuterklas 1 
Na vele jaren aan de Driestroom verbonden te zijn geweest, rondt Judith haar loopbaan als 
kleuterjuf dit jaar af. Op woensdag 14 juli hebben wij als collega’s onder het genot van een 
heerlijke High Tea officieel afscheid van haar genomen. Judiths gezin was daarbij ook 
aanwezig. Verderop in dit ouderbericht schrijft ze zelf ook nog een stukje. 
Gelukkig hebben we een opvolger voor Judith gevonden. Vera Zeebregts is een ervaren 
vrijeschool kleuterleerkracht en neemt het stokje van Judith over. Voor de volledigheid 
stelt Vera zich verderop in dit ouderbericht nogmaals voor. 
 
Kleuterklas 1, 2 en 4 
Miet Maveau werkt om de week een dag in de klas van Leona, elke week een dag in de klas 
van Annabel en daarnaast verving ze Judith op de momenten dat Judith haar spaarverlof 
opnam. Een flink deel van het schooljaar is Miet afwezig geweest ivm ziekte. Sinds medio 
mei is Miet weer aan het re-integreren en afgelopen maand heeft ze weer geheel haar 
programma gedraaid.  
Komend schooljaar is Miet op maandag de leerkracht in de kleuterklas van Annabel, op 
woensdag om de week zal ze in de klas van Leona zijn en op de andere woensdag is ze om 
de week een dag in de klas van Vera. 
 
Kleuterklas 3 
Maarten Sonnema blijft vijf dagen per week de leerkracht van kleuterklas 3. 
 
Groep 3  
De nieuwe leerkracht voor groep 3 is Caroliene Juursema. Inmiddels heeft ze kennis 
gemaakt met het team en de ouders van haar klas. In dit ouderbericht stelt ze zich aan alle 
ouders voor. 
 
Groep 3 Winter januari ‘22 
Halverwege het komende schooljaar, in januari 2022 gaat er een nieuwe Winterklas groep 
3 van start. Naar alle waarschijnlijkheid zullen Nienke Gielen en Renske Zandberg, de 
leerkrachten van de huidige groep 6 Winterklas, de leerkrachten worden groep 3 
Winterklas. Nienke werkt dan drie dagen per week en Renske twee.  
 
Groep 4 
Groep 3 plus kwam tot stand door de samenvoeging van de zomer- en de winterklas. Op dit moment zijn 
Erika Albers, Monique Smet en Elbertje Floris als leerkrachten aan deze klas verbonden. 
Na de zomervakantie zijn Erika en Monique samen verantwoordelijk voor het onderwijs. Monique is er 
op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Op donderdag en vrijdag is Erika de leerkracht van deze 
kinderen. Op donderdag zijn Monique en Erika beiden op school. Erika verzorgt die dag het onderwijs in 
de klas en Monique zal dan vooral ondersteunende activiteiten verrichten, zoals leesbegeleiding, 
begeleiding bij rekenen en motorische begeleiding. 
 
Groep 5 
Simone van Avendonk gaat verder met haar klas. Simone was het afgelopen halve jaar om de week een 
dag vrij. Na de vakantie is Simone er gewoon weer vijf dagen per week. 
 
Groep 6 
Na de zomervakantie worden Alberdine Regoort en Angela Pan samen de leerkrachten van groep 6. 
Eerder zeiden we dat Alberdine er de ene week vier en de andere week dagen is. Angela zou er dan de 
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ene week 2 en de andere week 1 dag per week zijn. Doordat Alberdine ook betrokken is bij 
het begeleiden en lesgeven aan de SOL-studenten van de BAPO, heeft ze wat extra uren 
gekregen. Voor groep 6 betekent dit dan dat Alberdine 3 dagen per week het onderwijs 
verzorgt en Angela 2 dagen. 
 
Groep 6 Winter/Groep 7 Winter vanaf januari ‘22 
Nienke Gielen zal na de zomer tot aan de kerstvakantie, drie dagen per week het onderwijs 
aan groep 6 winter blijven verzorgen. Na de kerstvakantie begint zij met de nieuwe 
winterklas groep 3. 
Eerder lieten we weten dat Mireille Cuijpers de andere dagen voor de klas zou staan, maar 
Mireille heeft een andere baan gevonden. 
Wij zijn er heel blij mee dat Renske Zandberg twee dagen in de week het onderwijs gaat 
verzorgen. Renske kent deze klas natuurlijk al heel goed en is blij dat ze samen met Nienke 
verder gaat. 
 
Groep 7 
Anouk van Nierop gaat met haar klas mee naar groep 7. Anouk verzorgt vijf dagen per 
week het onderwijs voor deze kinderen. 
 
Groep 8 
Dieuwertje Boonaerts-de Wit en Elbertje Floris gaan met hun klas mee naar groep 8. 
Dieuwertje is er drie dagen per week en Elbertje is er twee dagen. 
 
Gymnastiek  
Jeanneau Driesen gaat de Driestroom verlaten. Jeanneau gaf verschillende klassen gymles 
op de donderdag. Manon Theeuwen, de gymleerkracht van de dinsdag, neemt de lessen 
van Jeanneau over en zal voortaan dus 2 dagen per week het gymonderwijs op de 
Driestroom verzorgen. 
 

Afscheid 

Judith de Haan 
Beste ouders, 

In 1984 begon ik kersvers van de 
opleiding, hier op school. Voor het eerst 
een eigen klas en wat was ik blij en 
trots! Ik maakte van alles voor het eerst 
mee, zo ook het Pinksterfeest en vond 
het zooo mooi, als ik nog eens ga 
trouwen dan lijkt mij de vrijdag voor 
Pinksteren wel echt prachtig! En 
gelukkig vond Piet die ik een jaar later 
ontmoette dat geen bezwaar!  
Toen Pieter en Koen, onze zonen, klein 
waren bleef ik thuis, maar al gauw 

combineerde ik het moederschap met het juffenschap en heb ik met veel plezier kleuterjuf mogen zijn.  
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In 2016 gingen Piet en ik drie maanden op reis en we namen Edje het 
klassenpopje mee, op allerlei mooie plekken maakte ik foto's van 
Edje. Op school werden de foto's uitgeprint en opgehangen, zo kon 
iedereen meeleven met onze reis. Op 1 foto zat ik op een 'grote 
mensen' schommel met een tas om, de kleuters waren er van 
overtuigd dat Edje in die tas zat, dat heb ik maar zo gelaten. 
Tja en toen kochten we een huis in ons geliefde Tsjechië, ging Piet 
met pensioen en dacht ik vorige zomer: en wanneer ga ik dan stoppen 
met werken? Na wikken en wegen besloot ik dat het de zomer van 
2021 zou zijn. Ik vind het spannend en wat zal ik 'mijn' kleuters missen, maar ik heb ook 
heel veel zin in  dit nieuwe avontuur vol rust en ruimte! 
Het ga jullie goed, lieve groet van Judith 

 

Jeanneau Driesen 
Onze vakleerkracht gymnastiek Jeanneau Driesen gaat ons 
na 10 jaar verlaten. Na de zomervakantie kan hij zijn uren 
op de middelbare School in Tiel uitbreiden waar hij heel blij 
mee is. Dan werkt hij nog voor één werkgever en kan hij 
voortaan op de fiets naar zijn werk. Jeanneau heeft naar 
eigen zeggen met veel plezier op De Driestroom gewerkt; 
het was destijds zijn eerste baan in het onderwijs. Wij 

zullen hem gaan missen, maar vinden in Manon Theeuwen een goede opvolger. Zij is vanaf 
het nieuwe schooljaar onze vakleerkracht gymnastiek op zowel dinsdag als donderdag.  

 

Mireille Cuijpers 

 
Mireille Cuijpers heeft een andere baan gevonden. Na 
lange tijd in het basisonderwijs op een vrijeschool gewerkt 
te hebben, heeft Mireille besloten dat het tijd is voor een 
nieuwe stap. Vanaf komend schooljaar gaat Mireille aan de 
slag in het voortgezet praktijkonderwijs in Tilburg. 
We wensen Mireille veel geluk met deze nieuwe stap. 
 

Even Voorstellen 

Vera Zeebregts 
Beste ouders van de Driestroom, 

Mijn naam is Vera Zeebregts, 30 jaar, en al sinds ik zelf in de kleuterklas zat 

van een Vrijeschool wist ik dat ik ooit zelf juf wilde worden. Ik heb enorm 

genoten van mijn tijd op de Vrijeschool. De kunstzinnigheid, de sfeer, de 

verhalen, de toneelstukken…  

Ik heb de PABO aan Hogeschool de Kempel in Helmond afgerond en ben 

vervolgens gaan werken bij Vrijeschool de Regenboog in Eindhoven. Hier 

heb ik 6 hele fijne jaren gehad, waarbij ik vooral in de kleuterklas heb 

gewerkt. Daarnaast leidde ik het leraren koor, want zingen doe ik heel 

graag! 

Vervolgens ontstond het plan om samen met mijn vriend Gijs op wereldreis 

te gaan. Na een jaar reizen én een maand werken op een school in 
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Thailand zijn we weer terug in Nederland en kom ik bij jullie op school werken. Ik zal vanaf 

september de kleuterklas overnemen van juf Judith. Ik heb heel veel zin om hier op school te 

gaan zijn samen met alle kinderen, de collega’s en jullie als ouders. Voor nu alvast een fijne 

vakantie en tot het volgend schooljaar! 

Groetjes, Vera 

 

Caroliene Juursema 

leerkracht komende groep 3 
Hierbij wil ik mij voorstellen aan de schoolgemeenschap van De Driestroom. Met ingang 
van het nieuwe schooljaar 21-22 zal ik de leerkracht worden van de startende groep 3. 

Mijn naam is Caroliene Juursema. Ik ben geboren op 14 juli 1964 
te Vlaardingen en via de herscholingsopleiding ben ik in 1983 
begonnen als de 1e klas leerkracht van de Vrijeschool te Delft.  
Hierna heb ik 3 kinderen gekregen die nu 31, 29 en 25 jaar oud 
zijn. Zij wonen in Canada en Zuid Korea. 
Nadat mijn jongste dochter de eerste stapjes op de Goudse 
Vrijeschool zette ben ik weer langzaamaan actief geworden in het 
pedagogisch werken op De Ridderslag, de Vrijeschool van Gouda. 
Hier heb ik ruim 25  jaar gewerkt.  
In 2013 heb ik mijn huidige partner ontmoet en met hem heb  ik 
een periode in Zuid-Afrika gewoond om actief te kunnen zijn op 
de vrijescholen aldaar, in de begeleiding van leerkrachten. 

Wat was het een gemis om een ieder te zien werken in een eigen klas en dat ik zelf de 
kinderen van de klas niet meer om me heen had. 
Met pijn in mijn hart heb ik toen Zuid-Afrika achter me gelaten. 
Vol plezier ben ik toen in Amsterdam in de eerste klas begonnen. 
Wat was het weer heerlijk om met de kinderen een band op te bouwen en met ze aan het 
werk te gaan. 
Naarmate ik langer in Amsterdam verbleef werd het mij duidelijk dat de energie die het 
leven in zo’n stad als Amsterdam, niet mijn energie was. Ik ben zo gewend aan natuur om 
me heen en hier zat ik vast, zeker tijdens de lockdown tussen vier muren in het beton met 
een terras waar ik net een stoel op kon zetten. 
Intussen keerde mijn partner ook terug uit Zuid Afrika ivm de Corona ontwikkelingen daar. We hebben 
besloten om weg te trekken uit Amsterdam en met dit besluit verscheen de baan in Den Bosch op mijn 
pad. 
Dat het college van Den Bosch mij uitkoos om de nieuwe leerkracht voor de komende groep 3 te mogen 
worden, voelt voor mij als een eer. 
Met grote verwachting kijk ik uit naar de nieuwe groep kinderen die mij vragen om te helpen bij hun 
ontwikkeling. 
Ik kijk er naar uit om de  kinderen, de ouders en de collega’s in de komende tijd te mogen ontmoeten. Ik 
hoop tot heel snel. 
 
Vriendelijke groeten, Caroliene Juursema 
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Renske Zandberg 
Renske is al een tijd aan onze school verbonden als 
stagiaire. Het afgelopen jaar heeft ze zelfstandig een 
vaste dag in de week in groep 6W gewerkt en om de 
week een dag in groep 4. Met ingang van komend 
schooljaar werkt Renske vast bij ons. Twee dagen per 
week verzorgt ze het onderwijs in groep 6W. Renske 
ontvangt vlak na de vakantie haar PABO diploma. Wij 
zijn blij dat ze onze collega is geworden! 

 

Siri van den Berk 
Siri van den Berk komt met ingang van komend schooljaar 1 
dag per week ons team versterken. Siri gaat ondersteunende 
taken verrichten in de interne zorgstructuur. Met haar 
ervaring en expertise op het gebied van leerlingenzorg, 
verwachten wij dat ze een mooie aanvulling is voor de school. 
Siri was als ambulant begeleider al werkzaam bij ons op 
school, maar nu komt er een extra dag bij. Daarnaast is ze ook 
als ouder verbonden aan school. 
We verheugen ons op de intensivering van de samenwerking. 

 
 

Nieuwe schooljaar 2021-2022 

Eerste schooldag  
De eerste schooldag in ons nieuwe schooljaar is maandag 6 september. De kinderen van 
groep 3 t/m 8 worden om 8.30 uur op school verwacht. De ouders van leerlingen van groep 
3 (van juf Caroliene) en alle ouders van nieuwe leerlingen zijn deze ochtend welkom om bij 
de opening van het schooljaar in de zaal aanwezig te zijn.  
De kleuters worden om 11.00 uur op school verwacht. Nieuwe kleuters komen dinsdag 7 
september om 8.30 uur naar school. 
Alle leerlingen zijn die dag om 13.05 uur uit. 
 
Vanaf dinsdag 7 september gelden de gebruikelijke schooltijden.  

 Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

Kleuters 08.30 - 
13.05 

08.30 - 
13.05 

08.30 - 
13.05 

08.30 - 
13.05 

08.30 - 
13.05 

Groep 3, 4 08.30 - 
13.05 

08.30 – 
14.40 

08.30 - 
13.05 

08.30 – 
14.40 

08.30 - 
13.05 

Groep 5 t/m 
8  

08.30 – 
14.40 

08.30 – 
14.40 

08.30 - 
13.05 

08.30 – 
14.40 

08.30 - 
13.05 

 

Bruggetjesritueel groep 3 
Op maandag 6 september gaan alle kinderen van groep 3 één voor één over het bruggetje in de zaal 
waarbij ze uitgezwaaid worden door hun kleuterjuf en ontvangen worden door de leerkracht van groep 
3. De ouders van de nieuwe groep 3 mogen hierbij aanwezig zijn. De betreffende ouders ontvangen 
hierover nog een brief met daarin nadere bijzonderheden. 
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Schoolbenodigdheden 
Wij vragen aan de ouders of zij gedurende de schoolloopbaan van hun kind de volgende 
benodigdheden aanschaffen: 

 Euritmieschoenen   kleuters t/m groep 8   

 Gymkleding    vanaf groep 3 t/m groep 8 

 Huiswerkmap     vanaf groep 6 t/m groep 8 
(omslagmap met elastiekband) 
 

Vakantierooster en open dagen 
In een eerder ouderbericht meldden we dat de eerste Open dag op zaterdag 18 september 
zou plaatsvinden. Dat leek toch wat snel na de start van school na de zomervakantie. Dat 
wordt nu zaterdag 25 september. Uiteraard onder voorbehoud dat de COVID-maatregelen 
dit toelaten. De open dag in maart 2022 is nog niet definitief. Zodra die vastgesteld is 
melden we dat op onze website en in het ouderbericht. 
 

Vakantierooster, vrije dagen en studiedagen 
 Schooljaar 2021-2022 

Herfstvakantie 25 t/m 29/10 - 2021 

Driestroom studiedag 1 06/12 - 2021 

Kerstvakantie kleuters 24/12 - 2021 t/m 07/01 - 2022 

Kerstvakantie gr 3 t/m 8 27/12 - 2021 t/m 07/01 - 2022 

Pallas studiedag 26/01 - 2022 (onder voorbehoud) 

Carnavalsvakantie 28/02 t/m 04/03 - 2022 

Goede Vrijdag 15/04 - 2022    

2e Paasdag 18/04 - 2022 

Meivakantie (incl. Koningsdag) 25/04 t/m 06/05 - 2022 

Hemelvaart 26/05 t/m 27/05 - 2022 

2e Pinksterdag 06/06 - 2022 

Driestroom studiedag 2 17/06 - 2022 

Zomervakantie 25/07 t/m 02/09 - 2022 

 

Schoolbieb 
De zomervakantie is dé uitgelezen tijd om ontspannen te genieten van een boek!  
Uit onderzoek is gebleken dat als kinderen tijdens de zomervakantie niet lezen, ze vaak 1 of 2 AVI-
niveaus terugvallen, ook in de hogere groepen. Die zomerdip willen we graag voorkomen, daarom is 
lekker blijven lezen in de zomervakantie van groot belang voor alle kinderen. In de groepen 3 en 4 is al 
aandacht besteed aan vakantielezen met het zomerleesprogramma “De Zomerleeschallenge”. De 
kinderen uit deze groepen hebben hiervoor materialen meegekregen. 
Alle kinderen hebben voor de vakantie 5 boeken kunnen lenen van de schoolBiEB.  Als de boeken 
meegaan op vakantie, vergeet ze dan niet mee terug te nemen! 
Tijdens de vakantieperiode zijn onze vestigingen in de stad en Rosmalen, Berlicum, Sint-Michielsgestel, 
Vught en Boxtel open: kom dus vooral boeken uitzoeken of deelnemen aan activiteiten. Kijk voor het 
programma op Huis73.nl  
Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden. 
Denk ook eens aan e-books en luisterboeken. Als jeugdlid mogen de kinderen in de online Bibliotheek 

elke drie weken maximaal 10 e-books en 10 luisterboeken lenen.  
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Is uw kind nog geen lid van de bieb? Dan kunnen er in de actieperiode gratis 10 e-books en 

10 luisterboeken geleend worden. Voor alle kinderen tussen de 0-18 jaar. Er is keuze uit 

duizenden boeken. Tijdens de zomeractie van Jeugdbibliotheek.nl kan iedereen de mooiste 

verhalen beleven. Gewoon op de telefoon of tablet. Met de gratis online Bibliotheek-app 

download je de leukste e-books en luisterboeken.  

De zomeractie loopt van 1 juli tot en met 31 augustus.  

https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html  

Thuis structureel aandacht schenken aan (voor-)leesmomenten zorgt vaak voor het laatste 
zetje om tot lezen te komen. Zo kan iedereen blijven genieten van mooie verhalen! 
Ik wens iedereen een hele mooie zomer en veel leesplezier! 
Mirije Obbema, Leesconsulent Huis73 
 

Initiatief Voortgezet Vrijeschool Onderwijs 

 
 

 

 

We zijn weer bij elkaar gekomen als stuurgroep na de Lock down. De energie is nog volop 
aanwezig. Na de zomer horen jullie meer van ons! 
Wij kijken uit naar het voortzetten van het Vrijeschool onderwijs in ’s- Hertogenbosch.  
Het kind centraal en alle kansen voor een brede ontwikkeling. 
Wilt u graag op de hoogte gehouden worden? Stuur dan een mail naar 
vvsodenbosch@gmail.com 
 

Oproep Oosterhoeve 
Al jaren gaan onze kleuters wekelijks naar kinderboerderij de Oosterhoeve bij de 
Oosterplas. Ook de oudere kinderen kennen daar de weg.  Op 24 juni, St. Jansdag, mochten 
we met de hele school spelletjes doen en over het vuur springen op hun grasveld. 
Op verzoek van Anja Kouwenberg, de coördinator,  plaatsen we een oproep om te helpen 
met voeren van de dieren.  
We zijn op zoek naar mensen die 1x per maand op een zondag de dieren willen voeren, van 10 tot 12 uur 
of van 12 tot 2 uur. Het is een leuke activiteit voor ouders met jonge kinderen. Ouders en kinderen van de 
Vrijeschool voelen zich extra vaak goed thuis op de Oosterhoeve... 
Mocht je denken, dit is echt iets voor mij, neem dan contact op met 06 23910121 of loop even binnen op 
de Oosterhoeve, ma t/m vrij tussen 9 en 16.00 uur. Alvast bedankt! 
Lieve groet, 
Anja Kouwenberg, Coördinator Kinder- en Zorgboerderij Oosterhoeve 
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