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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van Openbare Basisschool Prof Casimir

Voorwoord
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Contactgegevens

Openbare Basisschool Prof Casimir
van Scheltingalaan 37A
9291EB Kollum

 0511451727
 http://www.profcasimir.nl
 casimir@roobol.frl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Eliane Sipma e.sipma-tienstra@roobol.frl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stichting ROOBOL
Aantal scholen: 13
Aantal leerlingen: 1.760
 http://www.roobol.frl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101.
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Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

190

2018-2019

Op 1 oktober 2018 telde onze school 190 leerlingen. Op 1 oktober 2017 had onze school 173 leerlingen. 
Dat is te opzichte van 2017 een stijging van 17 leerlingen. 

Kernwoorden

Communicatie, transparant

Samenwerken en lerenAutonomie

Innovatief en inspirerend Relatie ouders, kind, school

Missie en visie

Alle kinderen, ouders, leerkrachten, ongeacht hun levensovertuiging, nationaliteit, sekse of seksuele 
geaardheid zijn welkom op de professor Casimir. We hechten grote waarde aan normen en waarden 
gebaseerd op respect voor ieders levensovertuiging, geloof, denken en voelen. Leerlingen leren 
rekening met elkaar te houden, naar elkaars ideeën te luisteren en elkaars mening te respecteren.

We zijn een Vreedzame school.
We zijn een leefgemeenschap en een oefenplaats om te leren samenleven en samenwerken. Het 
verwoorden van meningen, het luisteren naar elkaar, het in overleg beslissingen nemen, zorgen ervoor 
dat kinderen een goed gevoel van gelijkwaardigheid en medeverantwoordelijkheid ervaren. Met de 
Vreedzame school willen we de kinderen sociale competenties leren en een positief sociaal en moreel 

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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klimaat in de school creëren.

We zijn een drietalige school.

Wij zijn een gecertificeerde drietalige school, met in alle groepen aandacht voor de talen Nederlands, 
Fries en Engels. We willen de leerlingen omringen met een rijke meertalige omgeving.

Inspirerend en innovatief .

Het onderwijs is enorm in beweging. we gaan stap voor stap verschillende werkvormen introduceren. 
Coöperatieve werkvormen en aandacht voor het ontdekkend en onderzoekend leren, zodat de 
leerlingen voorbereid zijn op de toekomst. De inrichting van onze school bestaat uit  instructie ruimten 
en leerpleinen waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken en samen leren.We willen 
leerlingen uitdagen in een inspirerende leeromgeving en kinderen kansen bieden om aan hun talenten 
te werken. Dit doen we door uitdagende onderwijsmethoden, maar ook tijdens talentenmiddagen. We 
zien mogelijkheden voor wetenschap, techniek en creativiteit.

Open communicatie
De school staat midden in de samenleving, we zijn samen met de ouders actief bij schoolse en 
buitenschoolse activiteiten. We hebben een sterke achterban van betrokken en ondersteunende 
ouders. We vinden een open en goed contact met de ouders belangrijk. Door onder andere het gebruik 
van Social Schools willen we het educatieve partnerschap versterken.

Inspirerende didactiek
Wij hebben aandacht voor het ontdekkend en onderzoekend leren en dagen kinderen uit door 
verschillende werkvormen te hanteren. De school wil ruim van opzet zijn, met veel leer- en 
speluitdagingen en leerpleinen waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken en  samen 
leren.

Prioriteiten

Komend schooljaar gaan we  werken met leerpleinen. Kinderen kunnen daar onder leiding van de 
onderwijsassistent zelfstandig werken of samenwerken.

Het groepsdoorbrekend leren krijgt in de groepen 4 t/m 8 meer vorm. De lesroosters zijn op elkaar 
afgestemd. De afspraken rondom noteren van resultaten van formatief toetsen worden beschreven in 
een borgingsdocument.

De kernwaarden van de school en de missie/visie worden opnieuw beschreven.
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We hebben een vakleerkracht godsdienst en voor humanistisch vormingsonderwijs Leerlingen uit de 
groepen 7 en 8 kunnen deze lessen volgen.

We hebben een vakleerkracht muziek  voor alle groepen. 

Voor gymnastiek maken we elk jaar een periode gebruik van de buurtsportcoach die de lessen 
verzorgd.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel

 Bij ziekte wordt er vervanging gezocht. Dit kan een collega uit het team zijn of iemand uit de 
vervangingspool. Wij proberen geen klassen naar huis te sturen maar in de huidige tijd met krapte, kan 
dit een keer voorkomen.

Bij verlof wat vooraf bekend is wordt vervanging gedaan door de duo -collega of een vervanger.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Humanistische en 
godsdienstige vorming 

(HVO/GVO)

Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren

2.2 Invulling onderwijstijd
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Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Bewegingsonderwijs
6 uur 6 u 15 min

Werken met ontw. 
materiaal 6 u 30 min 8 u 30 min

Taalactiviteit
2 u 45 min 4 u 45 min

Rekenen
1 uur 1 u 30 min

Fries als vak
1 uur 1 uur 

Engels als vak
1 uur 1 uur 

Fries als voertaal andere 
vakken 2 u 30 min 2 u 30 min

Vreedzame school 
(Soc.em) 30 min 30 min

Muzikale vorming
1 uur 1 uur 

Gezond gedrag
1 uur 1 u 15 min

Totaal aantal klokuren 
per week 20 uur 25 uur 

Niet lesgebonden uren / 
pauze 2 uur 2 u 30 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
4 u 15 min 4 u 30 min 4 u 30 min 3 uur 3 uur 3 uur 

Taal
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
2 uur 2 uur 2 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min
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Bewegingsonderwijs
1 u 45 min 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Levensbeschouwing
45 min 45 min

Engelse taal
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 u 15 min 1 u 15 min

Schrijven
1 u 30 min 45 min 45 min 30 min 30 min 30 min

Fries als vak
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Fries als voertaal andere 
vakken 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

Engels als voertaal 
andere vakken 15 min 15 min

Vreedzame school 
(Soc.em) 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

Gezond gedrag
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

Totaal aantal klokuren 
per week 25 uur 25 uur 25 uur 25 uur 25 uur 25 uur 

Niet lesgebonden uren / 
pauze 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

2.3 Extra faciliteiten

Wij bieden op onze school geen extra faciliteiten aan.

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het 
kinderdagverblijf in de buurt van de school.We gebruiken daarbij Schatkist en onderbouwd.

We hebben  goede contacten met de peuterspeelzaalleidsters.. Er is bij de start van het VVE 
programma gezamenlijk scholing gevolgd. We proberen goed bij elkaar aan te sluiten. We hopen bij 
nieuwbouw, kindcentrum, onze samenwerking te kunnen intensiveren.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

In het ondersteuningsprofiel hebben we de zorg omschreven.  

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 3

Onderwijsassistent 11

Specialist hoogbegaafdheid 1

Taalspecialist 1

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Wij geven onderwijs volgens het concept van de Vreedzame school. Hierbij proberen we actie 
preventief pesten te voorkomen. Mocht het toch nog voorkomen, dan gebruiken we de pestaanpak 
OPA. ( Oplossingsgerichte Pest Aanpak).

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Enquetetool van Vensters.

Jaarlijks wordt de veiligheidsthermometer, behorende bij de Vreedzame school, afgenomen. Dit wordt 
besproken en er worden eventueel actieplannen opgesteld.

Daarnaast maken we gebruik van de enquête tool van Vensters.
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Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Wij volgen in alle groepen het programma van de Vreedzame school. We volgen de Oplossingsgerichte 
aanpak bij pestgedrag. 

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. N. Osinga. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
n.osinga@roobol.frl.
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Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Klachtenregeling

Een school is omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen 
zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil 
van dien aard , dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er.

Voor school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze kunt u vinden op www.roobol.frl. Het wordt wel 
op prijs gesteld indien iemand een klacht wil indienen dit eerst kenbaar maakt bij de schooldirectie. 
Mogelijk kan de klacht verholpen worden.

De school is voor behandeling van klachten tevens aangesloten bij de " Landelijke Klachtencommissie 
onderwijs". Deze commissie kunt u bereiken via Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht 
of via de website: www.onderwijsgeschillen.nl.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

De ouders worden geïnformeerd via Social schools, een besloten  digitale omgeving alleen toegankelijk 
voor ouders na toevoeging door de leerkracht.

Elke ouder kan in de groep van zijn /haar kind meelezen en reageren op berichten.

En elke ouder kan meelezen en reageren op de algemene berichten.

Ouders kunnen niet zelf berichten publiceren

We hechten grote waarde aan een open communicatie met de ouders. In onze schoolgids hebben we 
de informatievoorziening en de mogelijkheden tot mee participeren omschreven. Graag willen we naar 
een model waarin ouders en leerkrachten educatieve partners zijn.

Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 20,00

Daarvan bekostigen we:

• Allerlei activiteiten, pasen, schoolontbijt etc

• Kerst

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

We hechten op onze school grote waarde aan een open communicatie tussen de ouders en school. 
Ouders kunnen meepraten over het beleid in de medezeggenschapsraad, activiteiten organiseren in de 
ouderraad én meehelpen in allerlei commissies als de versiercommissie, commissie naschoolse 
activiteiten, klusjes, en activiteiten als de kersmarkt etc.  

4.3 Schoolverzekering

Er is een verzekering via de stichting Roobol afgesloten voor alle leerlingen en personeel. 

Per school zijn 20 ouders meeverzekerd tijdens het uitvoeren van activiteiten Deze verzekering dekt de 
extra kosten bij ongevallen op en op weg naar school, die niet door de basis ziektekostenverzekering 
en/of aan vullende verzekering worden vergoed.

Er is geen sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Als een kind ziek is dan kunnen ouders vanaf 8.00 uur de leerkracht telefonisch op de hoogte stellen.

Wanneer er om 8.45 uur geen melding is geweest en de leerkracht is niet op de hoogte van afwezigheid 
van een leerling , zal er door een teamlid naar de ouders gebeld worden.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Ouders kunnen via de leerkracht of de directeur een verlofformulier  voor de verlofaanvraag ophalen.

Verlof moet tijdig aangevraagd worden, minimaal een week voor het verlof.

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
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5.1 Tussentijdse toetsen

We analyseren en monitoren de tussen- en eindresultaten. Vanuit de conclusies worden actiepunten 
opgesteld. Via deze cyclische manier van werken verhogen en waarborgen wij de kwaliteit van het 
onderwijs.

5.2 Eindtoets

Wat waren de gemiddelde scores op de 
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de 
afgelopen jaren?

Op onze school doen alle leerlingen mee aan de cito eindtoets.

De score van 2016-2017 lag op het landelijk gemiddelde.

 De score van 2017-2018 is onder het landelijke gemiddelde. De score was overeenkomstig de 
verwachting. 17 Leerlingen hebben meegedaan aan de cito-eindtoets. In deze groep 8 zaten 4 
leerlingen die op een eigen leerlijn werkten en de einddoelen van groep 8 niet konden halen. De groep 
is goed gevolgd via het LVS cito. De eindresultaten waren overeenkomstig de verwachtingen volgens 
het leerlingvolgsysteem.

De score van 2018-2019 is boven het landelijk gemiddelde. De eindresultaten zijn overeenkomstig de 
verwachtingen volgens het leerlingvolgsysteem.

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 20,0%

vmbo-k 26,7%

havo 46,7%

vwo 6,7%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

oor en hart voor elkaar

Respect voor elkaarSamen werken en leren

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Wij zijn een gecertificeerde Vreedzame school. We oefenen acht jaar lang sociale vaardigheden! We 
leren verantwoordelijk te zijn voor ons eigen handelen, de sfeer in de klas en de omgeving. We zetten 
leerlingen in hun kracht! Burgerschap en democratie is een onderdeel van de Vreedzame school. 

Eigenlijk is het concept van de Vreedzame school een levenswijze. Het komt in de lessen van de 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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Vreedzame school aan de orde, maar nog meer in ons gedrag en handelen! 

5.5 Kwaliteitszorg

De directeur, de intern begeleider en de taalcoördinator zullen gedurende het schooljaar flitsbezoeken 
en klassenbezoeken afleggen bij alle teamleden.

Flitsbezoeken zijn korte bezoekjes in de groep, waarbij gekeken wordt of de kinderen actief betrokken 
zijn , het doel waar aan gewerkt wordt helder is en de leeromgeving rijk en inspirerend is. Een 
flitsbezoek is hooguit 5 minuten.

De klassenbezoeken kunnen rondom een ontwikkelingsonderwerp zijn , bijvoorbeeld begrijpend lezen.

De directeur doet flitsbezoeken en klassenbezoeken in het kader van de professionele ontwikkeling van 
de leerkracht.

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

6.2 Opvang

Er zijn voldoende mogelijkheden voor Voor- en Buitenschoolse opvang in Kollum. 

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Donderdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Vrijdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Vrijdag: Groep 1 is op vrijdag vrij.

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek groepen 1 t/m 8 dinsdag en vrijdag
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 19 oktober 2019 27 oktober 2019

Kerstvakantie 21 december 2019 05 januari 2020

Voorjaarsvakantie 15 februari 2020 23 februari 2020

Goede Vrijdag 10 april 2020 10 april 2020

Pasen 12 april 2020 13 april 2020

Meivakantie 25 april 2020 05 mei 2020

Hemelvaart 21 mei 2020 23 mei 2020

Pinksteren 31 mei 2020 01 juni 2020

Zomervakantie 04 juli 2020 16 augustus 2020

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

directie maandag, dinsdag, donderdag 8.00-16.00 uur

intern begeleider donderdag, vrijdagmorgen 8.00-14.00 uur

leerkracht elke dag 14.30 -16.00  uur

Er zijn geen vaste spreekuren.

Wilt u een gesprek met de leerkracht , de intern begeleider of de directeur dan kunt u een afspraak 
maken.

Dit kan door even binnen te lopen, te bellen of te mailen. Bovenstaande tijden zijn richtlijnen.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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