
 
 
 

 

 
 

Nieuwsbrief  
Schooljaar 2017-2018    Nummer 6 
 
Moorveld, 21 juni 2018 

 
  Agenda 

 
Donderdag 28 juni : afscheidsmusical groep 8 

Vrijdag 29 juni : rapport mee naar huis 
Dinsdag 3 juli  : wisselochtend, nm. juffendag 

Donderdag 5 juli : Schoolfeest vanaf 15.00 uur  

Vanaf vrijdag 6 juli t/m zondag 19 augustus: Zomervakantie 
 

  Watersportdag gaat niet door 
 
De watersportdag aanstaande vrijdag gaat NIET door. 
 
De weersvoorspelling is dusdanig slecht dat er in goed overleg tussen team en Oudervereniging is 
besloten de sportdag te annuleren. Er wordt vrijdag een koude wind, (mot)regen en een temperatuur 
van 16 graden verwacht. kortom geen ideale omstandigheden om een watersportdag te houden.  
We hopen op uw begrip! 
 
Wanneer de sportdag wel wordt georganiseerd is nu nog niet bekend, want van uitstel komt geen 
afstel! 
 
Via deze weg willen we toch alle (groot)ouders bedanken die zich aangemeld hadden om te helpen 
tijdens deze sportdag. 
 
Team en OV bs. Ondersteboven 

 
Gezocht voor de schooltuin 

 
Voor onze schooltuin zijn we op zoek naar een 40 tal betontegels, 30 x 30 cm om een paadje aan te 

leggen. Heeft u deze nog ergens liggen en wilt u ze kwijt dan kunt u ze brengen naar school, nadat u 
dit heeft gemeld bij Jeroen. 

 

  Nieuws uit groep 1 en 2 
 

Afgelopen periode hebben we weer hard gewerkt! 
We hebben de volgende Schatkist thema’s behandeld: “dieren” en “avontuur”. 

 

Thema “water” 
Momenteel zijn we aan ons allerlaatste thema van dit schooljaar 

bezig, namelijk “water”.  
Pompom wilt de shampoofles verstoppen. Hij wilt zijn haren niet 

wassen, want dat prikt! Daarom stelt hij voor om al het water weg 

te doen, zodat hij nooit meer zijn haren hoeft te wassen. Dat lijkt 
ons geen goed idee. We onderzoeken waarom dat geen goed idee 

is. We ontdekken waarvoor we water nodig hebben, thuis, op 
school én buiten. Ook doen we proefjes met water. En we maken 

gekleurd water en water met een smaakje! 
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Wat doen we in de groep? 
 We onderzoeken waarvoor we water op school gebruiken. Ook praten we erover waarvoor je 

water thuis gebruikt. Kun je zonder water? En op welke andere plekken heb je water nodig? We 

verzamelen de antwoorden in de groep. Komt u eens kijken? 

 We laten water druppelen en water stromen als in een waterval. Ook ontdekken we wat een 

waterstraal is. We onderzoeken met welke voorwerpen je met water kunt sproeien.  

 We worden echte wateronderzoekers! We ontdekken dat water er bijna altijd hetzelfde uitziet, 

maar dat de smaak soms kan verschillen. En dat sommige dingen oplossen in water en sommige 

dingen niet.  

 We vragen ons af waardoor water uit de kraan zo schoon is en we gaan zelf water filteren. We 

doen waterspelletjes en ontdekken zo dat water niet alleen nuttig, maar ook heel leuk is! 

 
Hoe kunt u hier thuis bij aansluiten? 
Samen praten 
 In de klas praten we over zuinig omgaan met water en hoe je water kunt besparen. Praat 

hierover thuis met uw kind. Wanneer gebruiken jullie water? (Bijv. in bad gaan.) Vinden jullie 

samen nog dingen waardoor je minder water gebruikt? Waarop willen jullie de komende periode 

letten? (Bijv. geen water laten stromen als je je tanden poetst.) 

 In de klas praten we over ‘waterweetjes’. Welke weetjes kan uw kind aan u vertellen? 

 

Samen doen 
 We maken verschillende kleuren water. Ook laten we ingrediënten, zoals suiker of (een klein 

beetje) zout, oplossen in water of we voegen het sap van een sinaasappel toe. We kijken wat er 

gebeurt. We onderzoeken of het water helder of troebel is, hoe het ruikt en waarnaar het smaakt. 

Dit kunt u ook thuis uitproberen met uw kind.  

 We ontdekken dat sommige materialen water opnemen, zoals een spons of een vaatdoek, en 

andere materialen niet, zoals een plastic zakje of aluminium. Laat uw kind het water eens 

opruimen als ermee is geknoeid. Bijvoorbeeld bij het drinken uit een beker of het drogen van het 

bad of de douche na gebruik. Praat met uw kind wat er met het water gebeurt dat opgenomen 

wordt. Kan uw kind de doek of spons ook weer uitwringen? 

 Laat uw kind de komende periode met water spelen. Bij mooi weer kan dat buiten. Als het fris is, 

vindt uw kind het vast ook erg leuk om met water, sop, sponzen, bakjes, zeefjes en bijvoorbeeld 

een afwasborstel in de wasbak te spelen. Laat uw kind sop maken en een hoeveelheid sop op het 

aanrecht leggen. Uw kind vindt het vast heerlijk om er eindeloos met de handen of vingers 

doorheen te bewegen. 

 

Van thuis naar school 
Ga samen met uw kind op zoek naar dingen waarvoor je water nodig hebt. Als u daarvan foto’s 

maakt, kunnen we ze op school bekijken. Zoek bijvoorbeeld twee heel bijzondere dingen uit waarvoor 

je water nodig hebt. Druk ze af / mail ze door en we kunnen ze op school bespreken. 
 

Schoolreis 
We hebben een gezellige schoolreis gehad naar Fun Valley in Maastricht. Deze dag stond in het teken 

van klimmen & klauteren, lekker spelen en rennen, samen lunchen en als afsluiting een ijsje. 

 
Gefeliciteerd 

Juf Mariska is bevallen van een zoontje; Floris. 
We wensen haar en Thijs heel veel geluk met hun wonder. 

 

Kletspraat uit groep 1 / 2 

 De juf hangt een blaadje op het prikbord. “juf, dat moet je met een polonaise doen!” 
(punaise) 



 Bij het thema “dieren” had Pompom een hele grote, enge spin als huisdier. 

“Dat noem je een Dracula!” (tarantula) 

 Het weekend na Pinkpop praten we over muziek, het harde geluid en het ongeluk na dit 

festival. “Juf, mijn tante was ook naar pingpong muziek luisteren.” (Pinkpop) 

 Buiten een paadje kleuren met “soepkrijt”. (stoepkrijt) 
 

Het schooljaar loopt nu bijna ten einde. 
We zijn druk aan het poetsen en opruimen, zodat alles weer netjes is. 

 
Voor iedereen wens ik alvast een zonnige, fijne zomervakantie vol met leuke dingen! 

Graag zie ik na de zomer Jason, Dèstin, Nilo, Fem, Pieter, Zjuul, Xam, Lizzy in groep 1. 

Roos, Lise, Kay, Noud, Raf, Lisa, Lex zie ik graag in groep 2. 
Veel succes in groep 3 wens ik Ymke, Jill, Vince, Suze, Alyssa, Josh, Liv, Dean, Evy, Bibiche, Giel. 

We nemen afscheid van Jayden en Joany; veel plezier en succes op de nieuwe school! 
Komen jullie nog een keertje op bezoek? 

 

Bedankt aan alle ouders die ons op welke manier dan ook geholpen hebben dit schooljaar! 
 

Tot volgend schooljaar!  Groetjes, Daniëlle 
 

  Nieuws uit groep 3 en 4 

 
Wat gaat het schooljaar toch snel: 

het is al bijna zomervakantie!! 
 

We hebben in de afgelopen periode een boel leuke dingen gedaan:  
- We hebben een superleuk schoolreisje naar Fun Valley gehad 

met groep 1 t/m 8 , daar hebben we naar hartenlust kunnen 

spelen;  
- We hebben prachtige kunstwerken gemaakt voor Kunst 

kleurt je leven,  
- We hebben baby Floris kunnen bewonderen, juf Mariska 

kwam in elke groep op bezoek, we kregen heerlijke beschuit 

met blauwe muisjes en juf Mariska kreeg onze zelfgemaakte 
ooievaarstaart. Het was erg gezellig.  

- We hebben meegespeeld met de voorstelling Oma applaus. 
Het was in Elsloo; Nicole Bosten speelde Kaatje. Ook zaten 

er oude mensen naar de voorstelling te kijken. De kinderen 
waren dirigent, fotograaf, schilder en poppenmaker. Soms 

moest je iets doen met een opa of oma. Het was een mooi 

samenspel tussen jong en oud.   
 

Ook hebben we nog hard gewerkt aan de Cito toetsen. Dat waren er wel veel: 
- Begrijpend lezen 

- Rekenen 

- Spelling 
- Technisch lezen: DMT en AVI 

- Bij DMT krijgen de kinderen 3 kaarten met woordjes die ze moeten lezen. Het gaat erom 
hoeveel woorden zij goed en vlot kunnen lezen binnen 1 minuut. Drie kaarten, dus in totaal 

drie minuten. 

- Bij AVI moeten de kinderen een verhaaltje lezen. Er wordt gekeken hoe goed en hoe vlot zij 
dit kunnen. 

 
Het mooiste is natuurlijk als je ziet dat elk kind zijn best doet. En als je ziet dat elk kind vooruit gaat!  

 
Veel kinderen hebben bij technisch lezen het gewenste AVI niveau behaald (of zelfs nog hoger). 

Sommige kinderen nog niet. 



Voor deze kinderen is echt het advies om dagelijks te lezen en leeskilometers te maken!! (dus ook in 

de vakantie lezen!!) 
 

Op www.vakantiebieb.nl kunnen jullie een app downloaden waar je gratis digitale boeken kunt lezen. 
Vanaf 1 juli wordt de collectie aangevuld. Ook hebben de kinderen een deurhanger gekregen waar 

deze informatie nog eens op staat. 

Alvast veel leesplezier toegewenst! 
 

Binnenkort komen de rapporten.  
Bij dit laatste rapport zijn in principe geen rapportgesprekken, alleen op verzoek. 

Dit kan zijn op verzoek van de leerkracht of op verzoek van ouders. 
 

Verder gaan we nog kijken naar de afscheidsmusical van groep 8, we hebben nog een wisselochtend 

en een juffenmiddag. En natuurlijk het eindejaarsfeest. 
 

Ik wil graag alle kinderen en ouders bedanken voor het superfijne schooljaar!! 
We hebben het heel erg fijn met elkaar gehad. 

Natuurlijk hebben we veel geleerd van en met elkaar!! 

Dank je wel voor de fijne samenwerking en alle geboden hulp!! 
En voor allen een superleuke zomervakantie toegewenst!!! 

 
Sam, Tess, Anne, Dean, Dani, Charissa, Lenn, Elisa, Sil, Angelique, Lieske, Maayke en Sid…..we zullen 

jullie missen….heel veel plezier in groep 5! 
 

En Juno, Jasmijn, Siem, Menno, Sjors, Anne Sophie, Ise, Mirte en Isa…. Gelukkig zien we jullie na de 

zomervakantie weer… maar dan in groep 4! 
 

Groetjes juf Danjelle, juf Peggy en juf Inge 
 

  Nieuws uit groep 5 en 6 

 
Hallo allemaal, 

 
We zitten al in de laatste weken van dit schooljaar, wat is het jaar toch omgevlogen. Er zijn al heel 

wat leerlingen die zin hebben in de vakantie, ze delen hun vakantieplannen graag met iedereen.  

Afgelopen maandag hebben we op de valreep nog een super leuk en leerzaam uitstapje achter de 
rug. ’s Morgens is Mevrouw Derks ons van alles komen vertellen over insecten en hebben we insecten 

mogen zoeken in de schooltuin. Er zijn vliegen, sprinkhanen, een mug en mieren gevonden. 
Naderhand kwam er zelfs een miljoenpoot tevoorschijn. In de klas hebben we de diertjes van dichtbij 

kunnen bekijken en ze nader onderzocht. 
In de middag zijn we zaden gaan inzaaien in Westbroek. De wethouder was ook aanwezig om hier 

aan deel te nemen. Er zullen prachtige bloemen tevoorschijn gaan komen in de loop van het jaar. De 

leerlingen hebben zelf ook nog wat zaden mee gekregen om te zaaien, misschien leuk om een klein 
plekje in de tuin te voorzien van deze prachtige bloemen. 

 
Wij wensen u allen een super gezellige, warme, ontspannende, actieve en knusse vakantie toe!! 

 

Tot volgend schooljaar!!!  

  

http://www.vakantiebieb.nl/


   
 

 
  Nieuws uit de groepen 7 en 8 

 

Terugblik schooljaar 2017-2018 groep 7 en 8 
 

Het schooljaar loopt bijna ten einde. Wat hebben we weer heel wat geleerd dit schooljaar. We kijken 
terug op een hele mooie tijd. We hebben deelgenomen aan allerlei activiteiten en we zijn veel bezig 

geweest met nieuwe ontwikkelingen.  
In het begin van het schooljaar was het weer wennen aan elkaar; een nieuwe groep 7 en 8 die samen 

een nieuwe combinatiegroep vormden. We startten met de gouden weken, hielden een 

bioscoopmiddag en gaven een voorstelling aan de ouders. 
 

 

We deden mee aan de Kinderboekenweek en hadden een veldles aan de Grensmaas bij Borgharen. 
                              

We bezochten het Gemeentehuis in Meerssen en mochten democratisch overleggen en stemmen in de 
raadszaal. Bureau Halt kwam op bezoek en de thema’s jeugdcriminaliteit, online veiligheid en 

groepsdruk werden uitvoerig besproken en onder de aandacht gebracht.  

Toen gingen we op schoolkamp; 3 dagen brachten we door in Noorbeek. Wat hadden we een pret, 
samen eten en drinken, samen knutselen, samen wandelen in de natuur,  samen spelletjes spelen en 

natuurlijk het spel Cluedo met de leerkrachten was een van de toppers, disco, de quiz met de mystery 
guest en als afsluiting een bezoek aan het Amerikaans kerkhof en het tropisch zwembad Mosaqua in 

Gulpen.                                   



Groep 7 en 8 had een sporttoernooi bij Stella Maris College in Meerssen om al eens kennis te maken 

met andere groepen 7 en 8.We deden mee aan surprises maken voor Sinterklaas.  
 

 
 

 

 
Verder luisterden we naar een lezing over Unicef.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

We lazen samen het boek “Robotica” en namen deel aan de quiz van juf Ellen Timmermans van de 
schoolbibliotheek. 

                    
We sloten het kalenderjaar af met een geslaagde kerstmarkt en een gezellig kerstdiner. 

We startten in januari met de programmeerlessen van Bomberbot, we hebben voorgelezen in de 

groepen 1 en 2, we speelden gezelschapsspellen met groep 5 en 6. 
In de maanden januari/februari waren we druk bezig met de Cito-toetsen. Proeflessen werden 

bezocht door de leerlingen van groep 8 bij het Voortgezet Onderwijs, want er moest een keuze 
worden gemaakt. We vierden carnaval en in maart waren de adviesgesprekken voor het Voortgezet 

Onderwijs. Verder bezochten we een theatershow over geld in Ulestraten.  

                                     
We slaagden allen voor ons theoretisch en praktisch verkeersexamen.  

 
Op school kregen we ook een bezoek van Madscience met een leuke show. 

 

 
Groep 8 had in april de Eindtoets: Route 8. Voor de eerste keer 

maakten de leerlingen online hun eindtoets op 1 dag. In plaats 
van 3 ochtenden zwoegen, kon iedereen op zijn of haar eigen 

niveau de toets maken. De resultaten en bevindingen zijn goed 

bevallen, we hebben besloten om in de toekomst verder te gaan 
met Route 8 i.p.v. de Centrale Eindtoets van Cito. 

We deden mee aan de Koningsspelen, een tennisclinic en een schoolreisje bij Fun Valley in Eijsden. 
We zijn vanaf het begin van het schooljaar wekelijks bij Ave Maria het warm middageten gaan 

serveren bij de senioren van Moorveld/Geulle. En dit project hebben we afgesloten met een heerlijk 
etentje bij Ave Maria. 



Wat gaat er nog komen? We houden een wisselochtend, een juffenmiddag en woensdag 4 juli om 

10.45 – 11.00 uur nemen wij afscheid van groep 8. Samen met de groepen 1 t/m 7 vormen wij dan 
de erehaag voor onze snik schoolverlaters, de nieuwe brugklaspiepers! Echter op donderdag 5 juli 

komen zij voor de allerlaatste keer naar onze school voor les. Daarna hopen 
we dat ze een keer op bezoek zullen komen en ons zullen vertellen hoe het 

daar gaat in de nieuwe school. 

Het derde rapport wordt op vrijdag 29 juni uitgereikt aan alle leerlingen. In 
principe zijn er geen rapportgesprekken gepland. Maar mochten jullie n.a.v. 

het rapport een gesprek willen, neem dan met mij contact op. 
Groep 8 heeft gekozen om op een speciale manier afscheid van onze school 

te nemen met de uitvoering van de musical “online”. Groep 8 zal 3 keer 
deze musical opvoeren:  

- Woensdag 27 juni om 10.30 uur voor groep 1 t/m 7 (besloten) 

- Donderdag 28 juni om 20.00 uur voor de ouders van groep 8 en de 

broers/zussen (besloten) 

- Vrijdag 29 juni om 10.30 uur voor alle opa’s en oma’s, vrienden en 

bekenden (openbaar, dus ook ouders van de groepen 1 t/m 7 zijn 

van harte welkom).    

 

Op donderdag 5 juli zullen we helaas met een snik afscheid nemen van de 

volgende leerlingen: Anne, Evy, Linsi, Sjulie, Femke, Nasteho, Nina, Seline, 

Dajo, Daan, Willem, Cas, Thijs en Jesse. Ik wens jullie heel veel succes op 
de nieuwe school van het Voortgezet Onderwijs, hetzij Groenewald of Stella 

Maris of Graaf Huyn. Het waren fijne, leuke en leerzame jaren. Geniet van 
het leven en maak er iets moois van! 

                                     

 
Verder wil ik de klassenouders (Nicole, Chantal en Sarah) hartelijk danken 

voor hun inzet bij allerlei zaken. Ook de overige ouders: hartelijk dank voor 
het rijden en begeleiden van onze leerlingen bij diverse activiteiten.  

Ik wens jullie allen een heerlijke zomervakantie met heel veel plezier en ontspanning.  

En Evy, Izy, Brandon, Zala’n, Tjeu, Ian, Stijn, Liam, Finn en Giel tot ziens in groep 8!!! 
 

Groeten, Juf. Dominique Walsh 



 

Nieuws vanuit directie 
   

                              
Personele bezetting schooljaar 2018-2019 

Naam Taak OP* OOP* parttim

e 

Fulltime 

Jeroen Tholen directeur X  2dgn.  

Mariska Sipers leerkracht groep 1/2 X  3 dgn.  

Rachelle van Vlodrop leerkracht groep 5/6 X  4 dgn.  

Inge Janssen leerkracht groep 3/4 en 

5/6 

X  4 dgn.  

Danjelle Schnackers leerkracht groep 3/4 X  4 dgn.  

Daniëlle Frings 

Burggraaff 

Leerkracht groep 1/2 X  2 dgn.  

Dominique Walsh leerkracht groep 7/8 X   X 

Inge Janssen Interne begeleider  X  4 dgn.  

Remco Didderen Vakleerkracht lich. 

Oefening 

X  1 dg.  

Peggy Townsend Onderwijsassistent  X 5 dgn.  

Sandra Lenssen Adm. medewerker  X 1 dg.  

* OP = onderwijzend personeel  OOP = onderwijsondersteunend personeel 

 

Groepsbezetting 

groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1/2 ochtend 
 

juf Mariska juf Mariska juf Mariska juf Daniëlle juf Daniëlle 

middag juf Mariska juf Mariska  juf Daniëlle  

3/4 ochtend 
 

juf Danjelle juf Danjelle juf Inge juf Danjelle juf Danjelle 

middag juf Danjelle juf Danjelle  juf Danjelle  

5/6 ochtend 
 

juf 
Rachelle*) 

juf Rachelle juf Rachelle juf Rachelle juf Inge*) 

middag juf Rachelle juf Rachelle  juf Rachelle juf Inge 

7/8 ochtend 
 

juf 
Dominique 

juf 
Dominique 

juf Dominique juf Dominique juf 
Dominique 

middag juf 
Dominique 

juf 
Dominique 

 juf Dominique juf 
Dominique 

Toelichting bij de groepsbezetting: 

 Jeroen Tholen: aanwezig dinsdag en vrijdag  

 Inge Janssen: dinsdag en donderdag IB/ondersteuning  

 Peggy Townsend:  vijf ochtenden ondersteuning in alle groepen 

 Vanuit de werkdrukmiddelen is er in het team besloten dat er een impuls zal worden gegeven 

voor het bewegingsonderwijs (gymles) in alle groepen. Dhr. Remco Didderen zal komend 

schooljaar één dag per week aanwezig zijn op school voor deze impuls. Hij zal 

bewegingslessen verzorgen aan alle groepen. Hierbij coacht hij de leerkrachten om de 

kwaliteit van het bewegingsonderwijs te versterken. Tevens stelt hij het schoolbeleid op t.b.v. 

het bewegingsonderwijs. 



 Juf Rachelle en juf Inge hebben wisselend om de week of op maandag of op vrijdag een vrije 

dag. 

 Het bevallingsverlof van juf Mariska eindigt op 18 september. Tot deze tijd is juf Daniëlle 

fulltime in de groep. Na deze datum wordt de planning gehanteerd zoals hierboven is 

weergegeven. 

Vakantieplanning en vrije dagen 

Herfstvakantie maandag 15 t/m vrijdag 19 oktober 2018 

Kerstvakantie maandag 24 december 2018  t/m vrijdag 4 januari 2019 

Carnavalsvakantie maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart 2019 

Pasen Goede vrijdag 19 april 2019 hebben alle leerlingen om 12.00 uur 

vrij  

Meivakantie maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei 2019 

Hemelvaart donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019 

Pinksteren maandag 10 juni 2019 

calamiteitendag  vrijdag 5 juli 2019 

Zomervakantie maandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus 2019 

Studiedagen woensdag 31 oktober 2018 

donderdag 6 december 2018 

vrijdag 25 januari 2019 

maandag 6 mei 2019 

dinsdag 18 juni 2019 

 

 
Overblijfkracht gezocht 

 
Aan het einde van dit schooljaar zullen we afscheid nemen van onze vaste overblijfkracht Patrick 

Smeets. 

Daarom doen we een oproep om voor het nieuwe schooljaar overblijfkrachten te werven.  
Wilt u of weet u iemand die een of meerdere opvangmomenten wil verzorgen in het schooljaar 2018-

2019, kunt u dit doorgeven bij Jeroen Tholen. Ook voor meer informatie over opvangdagen of de 
financiële vergoeding kunt u ook bij hem terecht (043-3641630 of jeroen.tholen@innovo.nl) .  

 

Met vriendelijke groeten, Het overblijfteam van bs. Ondersteboven 
 

  Privacywetgeving 
 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat 
betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. De veiligheid van data is 

een heel actueel onderwerp. In onze schoolgids maken we melding van ons privacy-beleid doordat er 

afspraken zijn vastgelegd over het filmen en fotograferen.  
Echter gebeurt het toch nog regelmatig dat foto’s van schoolse activiteiten via social-media gedeeld 

worden, wat natuurlijk begrijpelijk is. De nieuwe AVG-wetgeving bepaalt dat de gemaakte foto’s en/of 
filmpjes alleen voor eigen gebruik zijn. Ze mogen op geen enkele wijze gedeeld worden zonder vooraf 

toestemming te vragen aan de personen die op deze foto of film te zien zijn. Graag ieders aandacht 

hiervoor! Alvast bedankt voor de medewerking. 

mailto:jeroen.tholen@innovo.nl


 

  Jantje Beton 
 

Basisschool Ondersteboven haalt € 1.100,= op met De Kleine Jantje Beton Loterij 
 

In mei deed basisschool Ondersteboven mee met De Kleine Jantje Beton Loterij. In totaal haalden 
onze leerlingen een bedrag op van 1.100,00 euro! Het geld is voor ons schoolplein en 

buitenactiviteiten. Namens basisschool Ondersteboven en Jantje Beton enorm bedankt voor de hulp 

en de gulle bijdragen! 
 

We moeten steeds meer en spelen steeds minder. Terwijl spelen het belangrijkste en leukste 
onderdeel is van een gezond leven. Daarom zegt Jantje Beton …..STOP NOOIT MET SPELEN! Toch 

wordt spelen door tijdgebrek en te weinig speelplaatsen steeds minder vanzelfsprekend. Maar met uw 
hulp kunnen we veel bereiken! 

 

Team basisschool Ondersteboven 
                                                                                                                 

 
 


