
  

 

 

28 januari 2022 

NIEUWS UIT HET TEAM  

 Bij het nieuwe jaar en de eerste dag na de 

vakantie hoort natuurlijk ook een nieuw thema 

voor groep 1/2. De komende paar weken tot aan 

de voorjaarsvakantie gaat groep 1/2 aan de slag 

met het thema ‘Olympische Winterspelen’. Het 

thema is officieel geopend op een best speciale 

manier! Hardloper meester Jan kwam namelijk 

aanrennen met de olympische vlam (die helemaal 

uit Griekenland komt). Eerst was hij verward over 

waar hij heen moest, maar gelukkig waren de 

kinderen aan het buitenspelen en hebben ze hem 

geholpen door te laten weten dat hij bij Kids 

College moest zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens hebben we binnen onze het olympisch 

vuur aangestoken en heeft de hardloper ons wat 

meer verteld over de Olympische Winterspelen. 

De kinderen hebben ademloos zitten luisteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 In groep 3/4 zijn ze met Faqta bezig met leren 

over de seizoenen. De kinderen hebben in 

groepjes een poster gemaakt. Voor deze opdracht 

hebben de kinderen moeten samenwerken. Door 

als team plaatjes te zoeken die bij hun seizoen 

passen en hier een poster van te maken hebben 

ze goed met elkaar moeten overleggen en een 

taakverdeling moeten maken. Uiteindelijk heeft 

ieder team hun poster gepresenteerd aan de rest 

van de klas.  

Ook hebben ze gekeken naar de maanden van het 

jaar. Hoeveel maanden zijn er in totaal, hoeveel 

zitten er dan in 1 seizoen en welke maanden zijn 

dat dan? Dit hebben zij vormgegeven in een 

tijdlijn op het raam. Komende tijd zullen zij de 

tijdlijn veder aanvullen.  
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 Groep 7/8 heeft een digitale rondleiding gehad 
door het Rijksmuseum der Oudheden in Leiden. 
Dit sloot mooi aan bij het 
vorige Faqta thema over 
oude beschavingen. 
Tijdens de virtuele 
rondleiding hebben ze 
beelden van goden gezien 
en zijn ze in de huid 
gekropen van een 
archeoloog. Het 
hoogtepunt van deze 
rondleiding waren wel de sarcofagen en de 
mummies. Het was een leerzame middag!   

 Groep 7/8 heeft een gastles gehad met het thema 

'Kijken = Kunst en Kunst = Kijken'.  

De kinderen hebben aandachtig naar een 

schilderij gekeken en besproken wat ze allemaal 

hebben gezien. Daarna zijn de kinderen in 

groepjes aan de slag gegaan. In een klein kistje 

zaten verschillende opdrachten die pasten bij een 

schilderij. Na de drie rondes is er over de 

bevindingen gesproken. De kinderen hebben 

ontzettend veel lol gehad tijdens deze gastles!   

 

 

 

 

 

 

NIEUWE GEZICHTEN                                                                            

Juf Laure heeft de afgelopen tijd gym gegeven aan groep 3 

t/m 8. Dit wilde ze tijdelijk graag doen, totdat wij een 

nieuwe vakleerkracht gym hadden gevonden. En dat 

hebben wij!!! In het nieuwe jaar is meester Teun gestart. 

De kinderen zijn zeer enthousiast over zijn gymlessen. 

Hallo allemaal,  

Ik ben de nieuwe 

gymmeester Teun. Ik 

ben 21 jaar en woon in 

Kudelstaart. Als ik 

buiten de gymles om 

aan het sporten ben doe 

ik dat bij mijn 

voetbalclub RKDES en in 

de sportschool. Verder 

vind ik het leuk om met 

vrienden leuke dingen 

te doen.                                                            

Sushi is mijn favoriete eten. Dat is ook de reden dat ik het 

liefst nog een keer naar Japan wil reizen.                                         

Mijn favoriete voetbalclub is Feyenoord. Hier ben ik al mijn 

hele leven fan van. Als jullie een voldoende willen halen, 

kunnen jullie ook maar beter voor Feyenoord worden ;).    

Ik heb er heel veel plezier in om de komende jaren gymles 

te geven op Kids College. Tot de volgende gymles!!! 

Juf Daphne heeft dinsdag 18 januari voorlopig haar laatste 

werkdag gehad op Kids College. Maandag 24 januari is ze 

naar Curaçao gevlogen, waar ze aan een stage in het 

buitenland is begonnen. Hieronder vertelt juf Daphne daar 

iets meer over. Gelukkig komt ze dit schooljaar nog wel 

terug in groep 1/2b! Juf Monique zal haar de komende tijd 

vervangen. Ook zij stelt zich hieronder even aan u voor.  

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Ik heb dit jaar gekozen om op 
mijn opleiding het profiel 
crossing borders te volgen. Dit 
houdt in dat ik dit jaar veel leer 
over communicatie, waar 
bepaald gedrag vandaan komt 
en hoe er 'cultuurbotsingen' 
kunnen ontstaan. Een deel van 
dit profiel vindt plaats in het 
buitenland. Daar ga ik mezelf 
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ontwikkelen in het lesgeven met weinig materiaal en leren 
hoe het lesgeven eraan toe gaat in een andere cultuur. Ik 
zal dus 3 maanden in Curaçao stage lopen op een 
basisschool.  
Ik zal de kinderen van groep 1-2B erg gaan missen in de 
tijd dat ik weg ben, gelukkig kom ik na de meivakantie 
weer terug! Ik zal er dan weer op maandag en dinsdag 
zijn.  
Met vriendelijke groet, 
Daphne 
 
Hoi! 

Ik ben Monique van 

Pierre- Berkelaar en wil 

mij op deze manier 

even aan jullie 

voorstellen. Jullie 

zullen mij vaker op 

school zien als ik kom 

invallen als 

groepsleerkracht. De 

komende weken zal ik 

op maandag lesgeven aan groep 1/2b.  

Ik ben getrouwd en ik heb 2 dochters die hier op school 

zitten. Yuna is 10 jaar en zit in groep 7. Jenthe zit in groep 

4 en is 8 jaar.                                                                                             

Ik heb tien jaar ervaring in het onderwijs als leerkracht. 

Toen ik mijn studie Maatschappelijk Werk en 

Dienstverlening ging volgen ben ik tijdelijk uit het 

onderwijs gestapt om mij te focussen op een andere 

doelgroep. Ik ben momenteel ook werkzaam als 

persoonlijk begeleider van mensen met een lichte 

verstandelijke beperking. Dit jaar hoop ik af te studeren.  

Ik heb er zin in om weer voor de klas te staan. Tot snel! 

JARIGEN FEBRUARI                                                                                 

2    Sam Treur (5 jaar)                                                      

12 Mei-Lin Vos  (23 jaar)                                                                

13     Mila van Leeuwaarde (5 jaar)                                           

17     Elena Meershoek (11 jaar)                                                      

20   Nikki Wazied (8 jaar)                                                          

23   Fthawit Fruy Tsaeda (5 jaar)                                                 

24    Roy Zum Vörde Sive Vörding  (10 jaar)                            

25  Desteny Barendregt (12 jaar)                                             

25   Sander Bruggeman (6 jaar)  

 

 

JUNIOR LIGHTHOUSE TEAM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha llo,  

Wij zijn het Junior Lighthouse Team. Wij zijn Anouk, Cato, 

Mark en Mats. 

Wij zijn gekozen om te helpen met ideeën en mee te 

denken over onze school. 

Elke maand vergaderen we met juf Angela. Wij willen 

zorgen dat iedereen fijn onderwijs krijgt op Kids College. 

Alle kinderen kunnen meehelpen. Geef aan ons door als 

jullie iets hebben om te bespreken met juf Angela. 

Vertel het ons of schrijf het op in de klas op ons formulier!  

Niet vergeten! 

Wij hebben er veel zin in! 

Groetjes, Anouk, Cato, Mark en Mats 
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DE AGENDA 

Ma 7 febr 
 Start project “in beweging” 

 Start verbouwing schoolplein 

Ma 21 febr  1e rapport mee 

Vr 25 febr 
 Afsluiting project “In beweging “ en 

opening nieuw schoolplein 

Ma 28 febr t/m vr 4 

maart 
 Voorjaarsvakantie 

Wo 16 maart 
Studiedag V&V  

Alle kinderen vrij 

Do 24 maart Bureau Halt komt in groep 7/8 

Wo 30 maart  De Grote Rekendag 

 

BIJBELVERHAAL 

Het verhaal van Jezus begint klein: een paar vissers bij het 

meer van Galilea zijn de eersten die hem gaan volgen. 

Maar de groep groeit snel. Binnen de kortste keer heeft 

Jezus meer volgelingen dan iemand voor mogelijk hield! 

Jezus stelt twaalf apostelen aan. Veel mensen geloven in 

hem, maar er zijn ook steeds meer mensen die hem 

afwijzen. Zijn eigen broers zijn bang dat Jezus zijn verstand 

verloren heeft.    

                                                                             
Jezus vertelt een zaai verhaal: een zaaier strooit zaad op 

verschillende plekken. Op de ene plek komt het op. Op de 

andere plek niet. Zo is het ook met het woord dat gezaaid 

wordt en met mensen die er verschillend mee omgaan.             

Er komt een man bij Jezus die erg in de war is. Jaïrus vraagt 

of Jezus zijn dochter wil genezen. Jezus ziet en helpt 

iedereen.                                                                                                        

De leerlingen van Jezus zijn eropuit gestuurd. Ze hoeven 

niets mee te nemen; er zal voor hen gezorgd worden. 

Jezus deelt dan ook vijf broden en twee vissen met 

duizenden mensen. Er is genoeg voor iedereen. 

SCHOOLMELK                                                                                     

Van 1 februari 2022 t/m 1 juli 2022 krijgen de kinderen 

gratis twee keer per week Schoolmelk aangeboden! De 

school is namelijk ingeloot om komend schooljaar 

Schoolmelk te ontvangen. 

In de PARRO app heeft u hier al over kunnen lezen. U kunt 

uw kind via PARRO bij de leerkracht opgeven. 

 

Met Schoolmelk zorgen we dat alle kinderen in de klas een 

gezonde keus krijgen aangeboden door kennis te maken 

met zuivel, een gezond alternatief op suikerhoudende 

drankjes dat valt binnen de Schijf van Vijf. Schoolmelk 

wordt aangeboden door FrieslandCampina en wordt 

ondersteund door de Europese Unie en het ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  

 

In het kort houdt Schoolmelk het volgende in: 

o Gratis lekkere koude zuivel voor ieder kind dat 

zuivel drinkt / wil drinken.  

o 20 weken, 2 dagen per week.  

o Zuivel beschikbaar voor elk kind. 

o Aanleren van gezonde eetgewoontes. 

 

Wat kunt u verwachten? 

Op maandag en donderdag  zal er op Kids College 

Schoolmelk worden aangeboden! We starten op 

donderdag 3 januari! 

 

KIDS COLLEGE IN BEWEGING                                                                   

7 februari starten we met ons project “In Beweging”. Dit 

doen we in samenwerking met Kunst Centraal. Wij doen 

mee aan ‘De Ontdekking’.   

De Ontdekking is een schoolbreed project waarbinnen het 

creatief proces en het verbinden van thematisch werken 

met kunst en cultuur uitgangspunten zijn en waarin 

vaardigheden van leerkrachten worden vergroot door 

coaching-on-the-job. Het project mondt uit in een 

eindpresentatie met de hele school, waardoor plezier, 

saamhorigheid, inspiratie en verbinding een belangrijke rol 

spelen.  

 

Uitgangspunten van “De Ontdekking”;  

- met de hele school een periode van 2-6 weken 

ontdekkend en onderzoekend werken binnen een thema.  
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- de kunstvakken en het creatief proces worden ingezet 

om te inspireren en om mee te reflecteren op thema’s. 

Focus ligt op het samen delen en presenteren van het 

geleerde/de ontdekkingen.  

 

Wat is een ontdekking? 

• Een ontdekking is iets wat voor jou nieuw is, wat je 

verrast. Wat voor de een al bekend is kan voor de ander 

een ontdekking zijn. Soms ontdek je spontaan. Soms stel je 

vanuit je thema zelf een onderzoeksvraag. In dit project is 

ruimte voor beide.  

• Het creatief proces kan je helpen bij ontdekken. Het 

helpt je nieuwsgierig te zijn en anders te denken. Creatief 

proces is hoe je van een idee op allerlei manieren naar een 

nieuw product of nieuwe ideeën komt.  

 

Een vakdocent ontwikkelt lessen aan de hand van de 

onderzoeksvragen en geeft de lessen in de groep. 

groep 1-2: olympische winterspelen - dans 
groep 3-4: onderweg (vervoer) - muziek   
groep 5-6: van mond tot kont (de weg die ons voedsel 
aflegt) - drama 
groep 7-8: eten is energie – mediakunst 
 
Op dinsdag 8 & 15 februari (groep 1 t/m 4) of vrijdag 11 & 

18 februari (groep 5 t/m 8) komt er dan een filmmaker in 

de klas. Hij maakt een filmpje over het project ‘De 

Ontdekking’, een schoolbreed project rond het  thema in 

Beweging. 

Hij filmt in de groep de muziek- of dansles die door een 

vakdocent van Kunst Centraal wordt gegeven.  Hij filmt 

ook korte gesprekken met een leerling, leerkracht en 

directie van de school. 

 

Het filmpje kan worden geplaatst op de website en sociale 

media van Kids College en van Kunst Centraal. Het kan ook 

ter beschikking  worden gesteld aan geïnteresseerde 

scholen, zodat zij een beeld krijgen van wat de Ontdekking 

inhoudt.                                                                                        

Maandag 31 januari krijgen de kinderen hiervoor een 

toestemmingsverklaring mee. Hierin wordt u als ouder 

gevraagd of u toestemming geeft om uw kind te filmen. 

Dit formulier graag uiterlijk vrijdag 4 februari weer 

inleveren. 

 

Groep 7/8 is al bezig met voorbereidend werk: 

Binnenkort starten wij met “De Ontdekking; in beweging”. 

Volgende week zullen wij het thema openen en 

onderzoeksvragen opstellen. Ter voorbereiding hebben de 

kinderen de opdracht aankomende week een dagboek bij 

te houden. Een deel van de groep houdt bij wat ze 

allemaal eten op een dag, een andere groep houdt bij wat 

er aan eten wordt weggegooid en de laatste groep houdt 

bij hoeveel zij op een dag bewegen. Volgende week 

maandag zullen wij de bevindingen bespreken! 

 

 

SCHOOLPLEIN 

7 februari gaat ook het schoolplein op de schop. Voordat 

we het schoolplein op vrijdag 25 februari officieel gaan 

openen geeft het in de tussentijd natuurlijk wel wat 

overlast. Als we niet meer op het plein kunnen spelen, 

zullen we dit op het grasveldje doen naast onze Tiny 

Forest.  

Ook zullen we per dag moeten bekijken welke ingangen 

we kunnen gebruiken. We proberen wel nog steeds zoveel 

mogelijk de verschillende groepen uit elkaar te houden. 

Tot nu toe is het aardig rustig op Kids College wat betreft 

coronabesmettingen en dat willen we natuurlijk graag zo 

houden.  

Vrijdag 25 februari wordt ons schoolplein dan officieel 

geopend door de wethouders Alberta Schuurs 

(gezondheid) en Cees van Uden (jeugd). Voor de kinderen 

zijn er die dag nog leuke activiteiten geregeld! 
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UIT DE OUDERRAAD (OR) 

Voor de oplettende kijkers: yup guilty, in de laatste Kids 

News zijn we onze vaste rubriek ‘uit de OR’ vergeten. Iets 

met een vakantiemodus en feestdagen enzo. En focus op 

álles behalve op school. Goh, we lijken wel mensen ook. 

Maarrrr, niet getreurd, tuurlijk fiksen we dit met jullie! En 

hoe! Met het OR voorstelrondje van deze ‘golden oldies’. 

Laat je niet afleiden door die naam want ze zijn nog steeds 

niet normaal up and running, die twee (meest op slippers, 

en ja, da’s dus ook heel bijna in de winter, Wim Hof 

taferelen hoor hier). Maar, verder zijn ze vooral lekker 

normaal gebleven. Komen ze: 

 

Als je nog van 

plan bent d’r een 

beetje te leren 

kennen, moet je 

opschieten. Want 

euhmmm, het is 

Margrets laatste 

half jaartje op 

Kids College. 

Tenminste, die 

van hun meid 

Plien (gr. 8). Al 

heel wat jaren 

draait Margret 

mee als OR-lid. Eerst als hoofd-luis (tegenwoordig als 

interim), als interim hoofd-OR en als interim hoofd-piet.  

 

Ze leeft zo ongeveer op koffie. Weet als eerste en beste de 

weg naar het koffieapparaat in school ook én… heeft het 

geluk dat dat ding altijd kuren heeft als zij nèt dat bakkie 

wil. Fijn wel dat ze inmiddels haar connecties heeft enzo 

(iets met een meester van gr. 5/6 maar we noemen geen 

namen) die buiten meesteren om, blijkbaar best goed is in 

koffieapparaten fiksen. Handig om te weten wel.  

Margret is een ster in plannen van besprekingen in het 

avondzonnetje, buiten op een zomerse dag, en vind dat 

dan ook nodig om dat (voor degenen die er niet bij zijn) 

met een “kijk ons nou zitten dan” te delen in de 

groepsapp. Gelukkig zijn we niet jaloers. En maakt die 

aanstekelijke lach een hele hoop goed.                                         

Best zonde dat haar coachingskills tijdens de 

schoolvoetbalpotjes en sint en kerst versiertalenten, nog 

maar voor heel even zijn!  

 

En dan is er die ander die 

met stip bovenaan in de 

lijst voor langstzittend 

OR-lid staat. Tuurlijk is 

dat *trommelgeroffel* 

Wilma! De meeste van 

jullie zullen haar wel 

kennen. Kan niet missen 

ook. Met hun zes kids 

Tessa, Jet, Eva (allang van 

de basisschool) en Cato 

(gr. 8), Gijs (gr. 6) en Siem 

(gr. 1) is ze zo’n beetje de 

grootste 

vertegenwoordiger van 

Kids College. Buiten dat, 

Wilma heeft in d’r eentje 

meer opvoedskills dan de 

hele OR bij elkaar. Precies 

daarom ook houden we 

haar graag nog even in het clubje. Snap je vast. Buiten het 

taxiën van haar liefste wezens staat ze zodra het maar 

even lukt, klaar voor de klusjes op school.                                 

 

De OR is haar beste excuus om even ongegeneerd creatief 

bezig te kunnen zijn. Ook het quizzen en verkleedpartijtjes 

waar je zomaar ingesluisd wordt ook (gevalletje alles voor 

de kinderen, guys), orderen voor bloembollenacties, 

versieren en afbreken van de school (niet wat je denkt), en 

ga zo nog maar even door… ze is er! Al oneindig lang dus. 

En dat is fijn!  

 

Nahhh, dikke hit toch, als je dit zo leest? Blijkt dat toch 

even nèt die kracht van een ‘golden oldie’ te zijn! Als ze er 

zijn, is het goed en vertrouwt. En de fun is, ze leren die 

nieuwe OR-leden er zelf ook eentje te worden. Applausje 

mag best dus voor deze twee. Spandoek ook. Leef je uit.  

 

Tot de volgende, toedeloe. 

 

De OR. 
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VOETJEBAL                                                                                            

In maart 2022 start Voetjebal in de sporthal Willisstee in 

Wilnis, en bij mooi weer op de velden van CSW! 

Voetjebal is een landelijk voetbal-speelconcept voor 

kinderen tussen de 2 en 5 jaar. 

Spelenderwijs en in kleine groepjes leren de jongens en 

meisjes motorische vaardigheden zoals dribbelen, passen 

en balcontrole. 

Daarnaast ontwikkelen de kinderen ook hun cognitieve 

vaardigheden d.m.v. tellen, het herkennen van kleuren en 

symbolen. 

https://regiouithoorn.voetjebal.nl/inschrijven 

Voor meer informatie kunt u op de website van CSW 

kijken: https://www.cswilnis.nl/1/184/voetjebal-komt-

naar-wilnis/ 

  

Met vriendelijke groet,  

Ilse van Kippersluis 

Buurtsportcoach 

  

 

NATIONALE VOORLEESDAGEN 

Op 26 januari starten de Nationale Voorleesdagen, de 

campagne speciaal voor de allerkleinsten die nog niet zelf 

kunnen lezen. Tien dagen waarin het voorlezen centraal 

staat. Want samen een boekje kijken, plaatjes aanwijzen, 

verhaaltjes voorlezen en geluidjes maken is niet alleen 

heel gezellig, maar ook heel leerzaam voor kinderen. 

 

Hierbij de nieuwsbrief over De Nationale Voorleesdagen 

van de Bibliotheek, speciaal voor de ouders van de 

kleuters. 

Bekijk de online versie 

 

OUDERSLOKAAL 

Onderstaand een overzicht van de komende kosteloze 

activiteiten die we georganiseerd hebben voor de ouders.  

31 JAN  Zoom workshop De 9-Jaars Fase 

03 FEB  Zoom Workshop De Cirkel van Invloed 

16 FEB  Workshop Je Gezin als Spiegel in Mijdrecht 

22 FEB  Zoom Workshop Herken de emoties van je kind 

Een volledig overzicht is te vinden 

op: https://derondevenen.ouderslokaal.nl/activiteiten 

ZIE VOOR MEER SCHOOLINFO 

www.kidscollegewilnis.nl 
 

   Wij zijn ook te vinden op facebook                 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fregiouithoorn.voetjebal.nl%2Finschrijven&data=04%7C01%7C%7Cffa3871e439342ac5c0008d9c9eab75e%7C4723b1041e2f4e12aa9e95dd73d6fb28%7C0%7C0%7C637762832196827878%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NB3Pr86%2FhyJXyLuYJc3iAN%2Bl%2B5KV2VeDQnYfRIontcw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cswilnis.nl%2F1%2F184%2Fvoetjebal-komt-naar-wilnis%2F&data=04%7C01%7C%7Cffa3871e439342ac5c0008d9c9eab75e%7C4723b1041e2f4e12aa9e95dd73d6fb28%7C0%7C0%7C637762832196827878%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=g5pSomKQjnxqigcSfhptOR0xYLCcH0yilz0OtvS%2BTbE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cswilnis.nl%2F1%2F184%2Fvoetjebal-komt-naar-wilnis%2F&data=04%7C01%7C%7Cffa3871e439342ac5c0008d9c9eab75e%7C4723b1041e2f4e12aa9e95dd73d6fb28%7C0%7C0%7C637762832196827878%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=g5pSomKQjnxqigcSfhptOR0xYLCcH0yilz0OtvS%2BTbE%3D&reserved=0
https://bibliothekenutrecht.crmplatform.nl/engine?service=urlresolver&mail=36117D05EAD492E3&hurl=EC9AB0B864B4A561552DD1D532A4CE22CAE4F0C46F9CACD6176E2D9BCB326F647DF8E43B96C2999C5D3F2FF5CB1D72651427820C0D06E63637E316A0443A5A471A8CF77930353A6932FE5D8B425214752F73646AA9A1409C4B12A90939A72F4D2647A868BED654EFEB8416CF77647202D7EDC10336BE6DD9A72CDE21C8C2A8B0
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/workshop-de-9-jaars-fase
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-workshop-cirkel-van-invloed
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/workshop-je-gezin-als-spiegel
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-workshop-herken-de-emoties-van-je-kind
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/activiteiten
http://www.kidscollegewilnis.nl/

