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Draai het boek om 
voor de jaarkalender





W
el

ko
m

W
elkom

Engels, typen, kunst & cultuur
Omdat we weten wat kinderen later in het voortgezet onderwijs nodig hebben 

leren ze al vanaf groep 1 Engels. Daarnaast kunnen alle kinderen in groep 7 kosteloos 

een typediploma halen. Aandacht voor muzikale vorming, kunst, cultuur, sport en onze 

eigen mooie omgeving vinden we belangrijk.

Peuteropvang
We bieden peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Iedere 

maandag- en donderdagmorgen van 8.30 tot 12.00 uur spelen de peuters samen met leeftijdsgenootjes.

Kanjerschool
Het belangrijkste uitgangspunt van de ‘Kanjertraining’ is dat kinderen leren zichzelf te zijn. Dit leren ze 

door de ‘Kanjerprincipes’ die op de Buuzekaemp worden gehanteerd:

- We vertrouwen elkaar 

- Niemand speelt de baas 

- Niemand doet zielig 

- We helpen elkaar 

- Niemand lacht uit

Samenwerking
De Buuzekaemp heeft een samenwerkingsvorm met Kindcentrum De Wijngaard in Zwartsluis. Op deze 

manier blijft het basisonderwijs gegarandeerd in Belt-Schutsloot. Door deze samenwerking bieden we 

ook kinderopvang voor 0 tot 12 jarigen. We vallen onder het bestuur van Accrete welke op 16 locaties 

opvang & onderwijs biedt onder hetzelfde dak.

Op De Buuzekaemp bieden we christelijk basisonderwijs en peuteropvang. 

Ieder kind is van harte welkom!

Welkom...

Nieuwe kans
We vinden het belangrijk dat de kinderen, leerkrachten en pedagogisch werkers elke dag 

met plezier naar school en de peuterspeelzaal gaan. We leven vanuit christelijke normen 

en waarden: iedere dag is er een nieuwe kans om dat wat Jezus ons geleerd heeft in de 

praktijk te brengen.

Mogelijkheden
We gaan uit van de mogelijkheden van kinderen. Kinderen kunnen zich ontwikkelen in hun 

eigen tempo en op hun eigen niveau. 

Eigen niveau
Wij vinden dat alle kinderen de aandacht moeten krijgen die ze nodig hebben. Voor kinderen 

die moeilijkheden ondervinden bij het leren is er extra aandacht. Voor leerlingen die juist meer 

uitdaging nodig hebben biedt ‘Plusklas’ kansen. De kinderen die praktisch zijn ingesteld gaan 

naar de praktijkklas. Voor kinderen met lees- en spellings-problemen is er een ‘dyslexieklas’. 

Ze worden wekelijks begeleid door een gespecialiseerde leerkracht.
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Christelijke Basisschool “De Buuzekaemp” 
Kerklaan 5  
8066 PJ Belt-Schutsloot     

Telefoon: 038 - 386 72 27/ b.g.g. 038 - 3867701

E-mail:  buuzekaemp@accrete.nl             

Website:  debuuzekaemp.accrete.nl

Handige adressen

Directeur 

Aart Holtman    038 - 386 72 27  

b.g.g. 038 - 386 77 01

Bestuurskantoor Accrete 

Voorzitter college van bestuur: Jan Spanjer

Kanaalweg 4, 8356 VS, Blokzijl

Tel: 038 - 386 54 79

www.accrete.nl

Oudercommissie 

Klasina van Eerde

Monique Jager  

Medezeggenschapsraad 

Jennifer Rook

Paul Smelt (personeel)   

Groep 6-8 

Paul Smelt (lkr)  

Henk Horzelenberg (OA) 

Inge van den Berg (OA)

Interne vertrouwenspersoon 

Karin Winters karinw@accrete.nl

Anti-pest coördinator / aandachtsfunctionaris

Aart Holtman (directeur)

Tel: 038-386 77 01

Externe vertrouwenspersoon

Centraal Nederland

Drs. J. (Jeanet) Crielaard.

Tel: 06 33141356

Mailadres: jcrielaard@centraalnederland.nl

Peuteropvang 

Marije Jaarsma  

Inspectie 

info@owinsp.nl / www.onderwijsinspectie.nl 

GGD Regio IJssel-Vecht 

Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle, 

Tel: 038 - 428 15 00   

Schoolartsen 

Arts:  Mevr. J. A. Lehr 

Assistente: Mevr. I. Kwant 

Verpleegkundige: Mevr. I. van der Wekken  

Opvoedingsvragen 

Waarom slaapt mijn kind niet? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kind beter luistert? Met dit soort 

opvoedingsvragen kunt u terecht bij het Opvoedingssteunpunt in 

Steenwijk: Tel: 0521 - 53 99 99 

Activiteitencommissie 

Renate Stam          

Femmie Netjes

Mirjam Stegwey

Marlon Jordens              

Belinda Rodermond

Anneke Vis (leerkracht)

Klasina van Eerde (penningmeester AC)

Schoonmaak

Mevr. J. Knobbe 

Tuinonderhoud

Dhr. R. Stam                   

IB-er 

Erika ter Molen       

Groep 1-5  

Karin Winters (lkr)                 

Anneke Vis (lkr)

Henk Horzelenberg (OA)

Hester vd Linde (OA)        



Aart Holtman Karin Winters Anneke Vis

Henk HorzelenbergMarije Jaarsma

Inge van den berg Hester v/d Linde Paul Smelt

Erika ter Molen
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Even voorstellen

Even voorstellen

Team
Aart Holtman (directeur)

Medewerkers groep 1 t/m 5

Karin Winters (lkr)

Anneke Vis (lkr)

Henk Horzelenberg (oa)

Hester v/d Linde (oa)

Medewerkers groep 6 t/m 8:

Paul Smelt (lkr)

Inge vd Berg (oa)

Henk Horzelenberg (oa)

Intern begeleider:

Erika ter Molen

Pedagogisch medewerker:

Marije Jaarsma
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Schooltijden 
en gymnastiek

Kinderopvang en buitenschoolse opvang (BSO) 
Voor kinderopvang en BSO wordt samengewerkt met Kindcentrum De Wijngaard in Zwartsluis. 

Kinderen tussen 2 en 4 jaar worden hier spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Voor 

kinderen van De Buuzekaemp is er een vervoersregeling. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de 

directeur van Kindcentrum De Wijngaard 

(www.kindcentrumwijngaard.accrete.nl).  

Peuterspeelzaal 
Iedere maandag- en donderdagmorgen is er peuterspeelzaal. Onder leiding van de leidsters 

wordt er gespeeld, gezongen en geleerd. Voor ouders die de kosten niet fi scaal kunnen 

verrekenen geldt een speciaal tarief.

Groep 1 t/m 8
Maandag 08.30 – 14.15 uur

Dinsdag  08.30 – 14.15 uur

Woensdag 08.30 – 14.15 uur

Donderdag 08.30 – 14.15 uur

Vrijdag  08.30 – 14.15 uur

In overleg met de leerkracht kunnen vierjarigen vrijdagmiddag thuisblijven

Gymnastiekrooster
Groep 1 en 2:  

Deze kinderen krijgen gym in hun eigen speellokaal met gymschoenen zonder zwarte zolen. 

De schoenen blijven op school in een stoffen tas, voorzien van naam.   

Groep 3 t/m 8: 

Sportkleding is verplicht en wordt alleen in de zaal gedragen.  

We gymmen elke dinsdag. Groep 6, 7, 8 gymt ook nog op de donderdag.

Schoolzwemmen  
Op vrijdag gaan de leerlingen van groep 3, 5 en 5 zwemmen in zwembad De Kragge 

in Zwartsluis. De tijden van het zwemmen volgen later.  

Continurooster
CBS De Buuzekaemp heeft een continurooster. Alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8 gaan 

op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.15 uur naar school. Dit houdt in dat alle kinderen 

tussen de middag op school blijven. De kinderen nemen zelf eten en drinken mee. Op school 

staan koelkasten waar eten en drinken in bewaard kan worden.
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Vakantierooster
Vakantierooster 2022 - 2023
Herfstvakantie     

17 oktober t/m 21 oktober

Vrijdagmiddag voor de kerstvakantie

Vrijdagmiddag 23 december

Kerstvakantie     

26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie    

27 februari t/m 3 maart

Goede Vrijdag + Tweede Paasdag  

7 april t/m 10 april 

Meivakantie incl. konings- en bevrijdingsdag  

24 april t/m 5 mei

Hemelvaartsdag + vrije dag   

18 t/m 19 mei

Pinksteren    

29 mei

Vrijdagmiddag voor zomervakantie

Vrijdagmiddag 21 juli

Zomervakantie    

24 juli t/m 1 september

Verzuim 
Wanneer een kind niet op school kan komen verwachten wij minimaal een kwartier voor 

aanvang van de lessen een telefoontje of een berichtje via Parro. 

(038 - 386 72 27)

Bezoeken tandarts of specialisten worden, indien mogelijk, buiten schooluren gepland. In 

alle andere gevallen is afwezigheid niet toegestaan. Er zijn een paar uitzonderingen, hiervoor 

kan een formulier bij de directie, of via onze website www.buuzekaemp.accrete.nl, van de 

school worden opgevraagd.  

Eten en drinken 
De kinderen mogen eten en/of drinken meenemen voor de pauze. Geen snoep, chocoladekoekje 

of chips. Bekers en bakjes worden voorzien van een naam.

Begeleiding van leerlingen 
Kinderen met specifi eke behoeften krijgen op school veel kansen. Omdat wij een kleine school 

zijn, kunnen we veel aandacht aan de leerlingen besteden. Met behulp van speciale, 

indien nodig individuele, programma’s geven we de kinderen extra mogelijkheden. 

Om de speciale zorg goed te laten verlopen, gebruiken we een leerlingvolgsysteem. 

De interne begeleider (I.B-er) draagt de verantwoordelijkheid voor een goede 

organisatie en afstemming tussen leerling, leraar en ouders.  

Zorg voor het jonge kind 
Onze aandacht gaat speciaal uit naar de sociaal-emotionele vorming, 

de taalontwikkeling en de spelontwikkeling van de jonge kinderen. 

We houden daarbij rekening met de verschillen per kind. Waar nodig 

worden kinderen individueel op maat geholpen en krijgen ze extra 

oefenstof aangeboden. 

Alle kinderen zijn op de volgende dagen om 12 uur vrij:

12 oktober

5 december

23 december

8 februari

21 april

17 mei

21 juli

Goed om te weten
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Leerlingvolgsysteem 
Het leerlingvolgsysteem volgt de ontwikkeling van het kind gedurende de basisschoolperiode aan de 

hand van toetsuitslagen. Deze uitslagen worden besproken tijdens de ouderavonden. Via het digitale 

ouderportaal kunnen ouders ook meekijken.   .   

Schoolkeuze groep 8 
Op basis van de volgende punten wordt een advies gegeven t.a.v. het vervolgonderwijs: 

- Toetsresultaten groep 6, 7 en 8. Hierbij maken we gebruik van de Friese Plaatsingswijzer. 

- Specifi eke kind kenmerken zoals bijvoorbeeld doorzettingsvermogen en faalangst.

Om een goede schoolkeuze te kunnen maken, organiseren scholen van het voortgezet onderwijs open 

dagen.

Passend onderwijs 
Het beleid van onze school is dat in principe alle kinderen met een handicap zoals bedoeld in de wet op 

de Passend onderwijs, welkom zijn op onze school.   

Onze school zal bij de aanmelding van een leerling per situatie bekijken of deze leerling al dan niet past 

binnen het zorgprofi el van onze school.

Communicatie
Nieuwsbrief
We vinden het contact met ouders van essentieel belang. Een goede afstemming tussen 

school/kinderopvang en thuis is belangrijk voor kinderen.

Gezamenlijke Nieuwsbrief 
Ons belangrijkste informatiemiddel is de digitale nieuwsbrief: “Uit ‘t Biezenmandje” De 

nieuwsbrief verschijnt één keer per twee weken. Naast nieuws van CBS De Buuzekaemp, 

treft u ook nieuws van Kindcentrum Wijngaard aan. Inschrijven kan via de website www.

kindcentrumwijngaard.accrete.nl 

Huisbezoek onderwijs 
De leerkrachten van de onderbouw bezoeken alle kinderen van groep 1 thuis voordat ze op 

school komen. Op deze manier kunnen kind, ouders en leerkracht met elkaar kennismaken. 

Bij dit bezoek wordt ook afgesproken wanneer het kind een aantal keren gaat wennen 

voordat het ‘echt’ naar school gaat.  In het rapport staan de vorderingen van de kinderen. 

De rapporten worden twee keer per jaar meegegeven. 

Ouderportaal Parnassys
We werken met Parnassys. Dit is een digitaal administratie-systeem waarin alle (toets)

gegevens van de kinderen staan. Via het ouderportaal kunt u de vorderingen van uw 

kind(eren) bekijken.  

Parro 
In alle groepen wordt gewerkt met Parro. Dit is een snelle en veilige communicatieapp. Met 

Parro communiceert en organiseert de leerkracht moeiteloos en veilig met u als (individuele) 

ouder.  

Ouderapp Kidskonnect
Wanneer je kind gebruik maakt van de kinderopvang dan wordt er ook gecommuniceerd via 

de app van Kidskonnect.
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Portfolio
Afgelopen jaar is het rapport vervangen door het portfolio. In het portfolio proberen we de ontwikkeling 

van uw kind zo breed mogelijk te schetsen. U treft de volgende aspecten aan:

- toets-resultaten denk hierbij aan lezen, rekenen, etc

- de sociaal emotionele ontwikkeling/werkhouding beschreven door zowel de leerkracht als uw kind

- werk van kinderen gerelateerd aan de thema’s (mindmaps, tekeningen, foto’s, verhalen, etc)

- inbreng van de kinderen m.b.t. hun geloofsontwikkeling

Oudergesprekken  
Een aantal jaren geleden hebben we ervoor gekozen om de oudergesprekken in een andere vorm aan te 

bieden: 

- Informele kennismakingsbijeenkomsten 

- Aan het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor het verwachtingsgesprek. 

- Contactweken (november, maart en juni). 

In de contactweek heeft u contact met de leerkracht van uw kind. Dit kan per telefoon, email maar 

natuurlijk ook via het 10 minutengesprek. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit 

gelijkwaardigheid gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Voor de aanwezigheid van leerlingen 

bij gesprekken hebben we gekozen voor het volgende uitgangspunt:

Groep 1 t/m 4: Kinderen zijn niet aanwezig 

Groep 5 t/m 8: Kinderen zijn aanwezig bij de gesprekken tenzij hun afwezigheid een meerwaarde heeft.

Klachtenregeling onderwijs
Accrete is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie PO van Verus. Op de website van de 

geschillencommissie staan de contactgegevens en de procedure klachtencommissie.

www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl

Klachtenregeling kinderopvang
Vanaf 1 januari 2016 zijn alle houders van kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus 

volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen verplicht zich te registeren bij de 

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan tevens het Klachtenloket Kinderopvang 

verbonden is. 

www.degeschillencommissie.nl

Ouderbetrokkenheid
en medezeggenschap

Ouders 
Wij hechten groot belang aan de betrokkenheid van ouders. Alleen met de hulp en inzet van 

ouders kunnen bepaalde schoolactiviteiten doorgaan. Ouders kunnen zich opgeven om te 

helpen bij schoolactiviteiten of bij het verlenen van hand en spandiensten tijdens de lessen

Samen 
Zoals eerder vermeld werkt de Buuzekaemp intensief samen met de Wijngaard. Beide 

schoolteams hebben regelmatig gezamenlijk overleg. De geledingen (OC en MR) vergaderen 

waar mogelijk gezamenlijk.       

Integrale medezeggenschap 
De missie van Accrete zoals geformuleerd in onze strategische visie 2019-2023 is dat wij als 

één team één taak hebben tijdens onze expeditie: kinderen van 0 tot 13 jaar inspireren en 

begeleiden bij hun vorming en ontwikkeling.

Vanuit deze gedachte vinden wij het belangrijk en noodzakelijk dat er integrale 

medezeggenschap ontstaat.

Per 1 juli 2022 zal de Centrale Accrete Raad (CAR) van start gaan waarin de volgende 

geledingen zijn geïntegreerd:

• Gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR)

• Gemeenschappelijke oudercommissie (GOC)

• Ondernemingsraad Kinderopvang (OR)

Een logische stap is om ook binnen het Kindcentrum toe te werken naar integrale 

medezeggenschap, waarbij de MR en OC samen met enkele medewerkers kinderopvang de 

KC raad gaan vormen.

Het voornemen is om dit in de 2e helft van 2022 te realiseren. Tot dat moment blijven de 

MR en OC op de nu bekende wijze bestaan.

Activiteitencommissie  
Helpt bij binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals: vervoer van kinderen, sinterklaasfeest, 

kerstfeest, spelletjes dag, avondvierdaagse en sportdagen.  

Materialencommissie  
Schoolgebouw en -terrein beheren.   
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Richtlijnen verlofbuiten schoolvakanties
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Ouderbijdrage 
Jaarlijkse ouderbijdrage

Groep 1 t/m 7:     €  55,-  (incl. schoolreisje)

Groep 8:     € 120,-  (incl. kamp)

Zending 
Elke maandagmorgen mogen de leerlingen een kleine gift meenemen voor de zending. De 

projecten waarvoor gespaard wordt, worden besproken in de Nieuwsbrief. In september 

verkopen de kinderen van de bovenbouw kinderzegels en kinderkaarten.

Schoolarts/GGD
Wanneer een kind 4 jaar wordt neemt de GGD de verantwoordelijkheid van de 

jeugdgezondheidszorg op zich. Ook de gegevens van het consultatiebureau gaan dan over 

naar de GGD.
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September 2022

juf Marije is jarig

Maikel is jarig

meester Aart is jarig

Evy is jarig

Jurre is jarigVerwachtingsgesprekken

juf Inge is jarig

Milan is jarig

Twan is jarig

Eerste schooldag

Verwachtingsgesprekken 

Liza is jarig

1

vrijdag zaterdag zondag

September 2022

Evy is jarig

30

Wist je dat uit onderzoek is gebleken dat er een relatie is tussen 
motorische ontwikkeling en executief functioneren? Bij 3 tot 5 jarige 
kinderen is dat al te zien. Accrete werkt daarom met vroegsignalering.

De eerste 1.000 dagen Wistjedat?
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Oktober 2022

Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie

Dieke is jarig Wintertijd

Herfstvakantie 

meester Henk is jarig

alle kinderen om 
12.00 uur vrij

Herfstvakantie

Dierendag

Herfstvakantie 

Liz is jarig

Herfstvakantie

2928 30

  
  

31



maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

debuuzekaemp.accrete.nl038 - 386 72 27Ziekmeldingen doorgeven:
dagelijks tussen 08.15 en 08.25 uur

45

44

46

47

48

109

16

23

8

15

22

29

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

November 2022

Seth is jarig

Voorlichtingsavond VO

10-minutengesprekken

Jur is jarig

Dana is jarig10-minutengesprekken

321

vrijdag zaterdag zondag

November 2022

30

Wist je dat muziek de breinontwikkeling stimuleert? Daarom is ‘muziek’ 
één van de thema’s die Accrete heeft gekozen om de NPO-middelen aan 
te besteden. 

Spelenderwijs ontwikkelen Wistjedat?
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December 2022

Rafael is jarig

Alle kinderen om 
12.00 uur vrij 

Kerstvakantie Kerstvakantie

1e Kerstdag

Kerstvakantie Kerstvakantie

Oudjaarsdag

Kerstviering

KerstvakantieKerstvakantieKerstvakantie

Cato is jarig

Sinterklaasfeest

alle kinderen om 12.00 uur vrij 

juf Anneke is jarig

Jasper is jarig

Kerstvakantie

2e Kerstdag

1

28 29 30 31

Wist je dat uit onderzoek blijkt dat veel bovenbouwleerlingen denken 
dat nieuwsgierig zijn niet belangrijk is? Wat was jouw meest recente 
nieuwsgierige vraag?

Ontdek het onbekende Wistjedat?
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Januari 2023

Kerstvakantie

Drie koningen

Siem is jarig Jeffrey is jarig

Kerstvakantie

Kerstvakantie 

nieuwjaarsdag

Kerstvakantie

Levi is jarig

Kerstvakantie KerstvakantieKerstvakantieKerstvakantie

Tamara is jarig

juf Karin is jarig

25 26 27 28 29

  
     Cloë en Ramon zijn jarig

30
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Februari 2023

Niek is jarig

10-minutengesprekken

alle kinderen om 
12.00 uur vrij

Valentijnsdag

Raff is jarig

Voorjaarsvakantie 

Jelle is jarig

Isha is jarig

Lieselotte en juf Carolien 
zijn jarig

10-minutengesprekken

Voorjaarsvakantie

1 3

vrijdag zaterdag zondag

Februari 2023

28

Wist je dat uit onderzoek blijkt dat effectieve feedback bijdraagt aan de 
leerontwikkeling? ‘Goed gedaan’ is niet goed genoeg. Effectieve feedback 
richt zich op taken, proces en zelfregulering.  

Persoonlijke leerroute Wistjedat?
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Maart 2023

Voorjaarsvakantie

Zomertijd

Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie

Dinand is jarig

VoorjaarsvakantieVoorjaarsvakantie

Mace en chauffeur Christien 
zijn jarig

Thijs is jarig

29 30

21 3

vrijdag zaterdag zondag

31

Wist je dat er een huilbaby hulplijn bestaat? Je kunt een whatsapp bericht 
sturen naar 06-23927370 of op de website kijken: huilbabylijn.nl

Huilbaby hulplijn Wistjedat?
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April 2023

Goede Vrijdag

alle kinderen om 
12.00 uur vrij

Meivakantie Meivakantie

juf Erika (IB) is jarig

Eerste Paasdag 

interieurverzorgster 
Jantje is jarig

Gijs is jarig

Meivakantie

juf Hester is jarig

Meivakantie

Koningsdag

Olivia is jarig

Isa is jarig

MeivakantieMeivakantie

Tweede Paasdag

Meivakantie 

Marlynn is jarig

26 27 28 29

vrijdag zaterdag zondag

April 2023

juf Erika (IB) is jarig

30

Wist je dat een baby de stem van de moeder herkent en dat ze deze taal 
kunnen onderscheiden van andere talen op grond van het ritme?

Wistjedat?Onderscheidingsvermogen baby
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Mei 2023

Meivakantie

Bevrijdingsdag 

Daan is jarig

Yara is jarig

Dag na Hemelvaart

Eerste Pinksterdag

meester Paul is jarig moederdag

Meivakantie

Dodenherdenking

Hemelvaartsdag 

Viènn is jarig

Meivakantie

Pascal is jarig

alle kinderen om 
12.00 uur vrij

Meivakantie 

Wessel is jarig

Rowan is jarig

Tweede Pinksterdag

31

Meivakantie Meivakantie

4321 5 6

Meivakantie

Wist je dat door je baby tegen je buik te dragen jouw warmte en 
bewegingen helpen om darmkrampjes bij je kind te verminderen?

Darmkrampjes Wistjedat?
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Juni 2023

Studiedag, 
alle kinderen vrij

Portfolio mee

Vaderdag

Levi is jarig

Bram is jarig

Schoolreisje

28 29

1 2 3

vrijdag zaterdag zondag

30

Wist je dat Accrete een babycoach & draagconsulent in dienst heeft die 
medewerkers scholing geeft in hoe een baby te dragen in een draagzak? 
Als ouder kun je deze babycoach ook om hulp vragen.

Draagconsulent & babycoach Wistjedat?
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Juli 2023

om 12.00 uur 
begin zomervakantie 

Zomervakantie 

Boaz is jarig

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

10-minutengesprekken

Zomervakantie 

Aron en Filou zijn jarig

Sanne is jarig

Zomervakantie 

Sil is jarig

10-minutengesprekken

Lotte is jarig

Finn is jarig

Zomervakantie

26 27

1

28 29 30

ZomervakantieZomervakantie

Daniek is jarig
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3131313131

Zomervakantie
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Augustus 2023

zomervakantie zomervakantie zomervakantiezomervakantiezomervakantiezomervakantie

431 2 5 6
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