
 

INFO 4 

                                                                                       25 november 2020 

 

BELANGRIJKE DATA 

Vrijdag 4 december Sinterklaasfeest Alle groepen 

Gr 1 t/m 4 12.00 u vrij 

Gr 5 t/m 8 

continurooster: 14.00 u 

vrij 

 

Donderdag 17 december Kerstviering in de 
middag van 13.00 u tot 

15.00 u 

Alle groepen hebben les 
van 8.30 tot 12.00 en 

van 13.00 u tot 15.00 u. 
‘s Avonds is er géén 
viering.  

Vrijdag 18 december Continurooster; 14.00 u 
uit   

Groepen 5 t/m 8 

Zaterdag 19 december 
t/m zondag 3 januari  

Kerstvakantie  Alle groepen 

 

In deze Info vindt u de volgende onderwerpen: 

• Corona update 

• Onderzoek Corona 

• Reminder oproep: vrijwilligers gezocht voor de TSO 

• Inschrijven van peuters  

• Studiedag dinsdag 24 november 

• Nieuw toptalentplan voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen  

• WIS Collect en de ouderbijdrage 

• Sinterklaasfeest 

• Kerstviering 

• Vreedzame School Blok 3 

• Het tussendoortje op de woensdag 

• Schoolvolleybal toernooi 

• Leerlingenraad 

• Informatie Centrum voor Jeugd en Gezin 

 



Corona update                            

We zitten op dit moment in een gedeeltelijke Lock down. De cijfers van 

besmettingen gaan omlaag, alhoewel het langzaam gaat. Het risico om besmet 

te raken blijft hoog: op dit moment testen in Nederland 1 op de 6 mensen 

positief. Dus het volhouden van de maatregelen is cruciaal. We blijven zoveel 

mogelijk thuis en testen bij klachten. We vermijden drukte en houden afstand. 

Voor onze school betekent dit dat we kritisch kijken wie en hoeveel volwassenen 

we in de school toelaten. Als de afspraak ook online kan dan heeft dat de 

voorkeur. Indien het echt wenselijk is om elkaar op school te zien, dan kan dat 

alleen als iedereen gezond is en geen klachten heeft en we voldoende afstand 

houden. Daarnaast noteren we wie er wanneer in school is geweest en vragen 

we aan iedereen om zijn/haar handen te desinfecteren.  

We zijn heel blij dat de basisscholen en dus ook ‘t Schoolhuys openblijven en we 

de kinderen, zoals we dat gewend zijn, onderwijs kunnen geven. We merken dat 

ook wij op school met enige regelmaat vervanging moeten regelen en moeten 

schuiven met de bezetting en dat dit niet altijd gemakkelijk is. Tot nu toe is het 

nog weinig voorgekomen dat we klassen naar huis hebben moeten sturen. Mocht 

dit echter toch nodig zij, dan zijn de leerkrachten zijn goed voorbereid op het 

afstandsonderwijs. De leerkrachten hebben 1 dag de tijd om dit te organiseren 

en zullen vervolgens via Teams aan de slag gaan, mits zij zelf niet (te) ziek zijn. 

We hopen dat dit echter niet nodig zal zijn en we allemaal gezond blijven, zodat 

we de kinderen onderwijs kunnen bieden waar ze recht op hebben.   

Laten we met z’n allen de maatregelen goed naleven en goed op elkaar letten!         

Onderzoek Corona door onderzoekersteam COLC Studie 

Beste ouders/verzorgers, 

De coronacrisis vraagt veel van ons allemaal. Inmiddels mag uw kind weer volledig 

naar school, soms met een aangepast programma. Helaas zijn er ook veel leraren 

ziek en soms moeten klassen toch weer thuis onderwijs krijgen. Wij kunnen ons 

voorstellen dat deze situatie voor veel veranderingen zorgt voor uw kind en uw 

gezin. 

Met deze informatiebrief willen we u vragen of u en uw kind willen meedoen aan 

wetenschappelijk onderzoek. Wij onderzoeken het effect van de coronacrisis op 

de leefstijl van kinderen. In het jeugdjournaal is pasgeleden al aandacht geweest 

voor dit onderzoek: https://www.youtube.com/watch?v=M-tWbW-EKyg. Nu de 

maatregelen weer zijn aangescherpt is het belangrijk om de effecten van de 

coronamaatregelen te blijven onderzoeken. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M-tWbW-EKyg


Met dit onderzoek willen wij antwoorden krijgen op vragen zoals: Hoe beïnvloedt 

de coronacrisis de levens en leefstijl van kinderen in Nederland? Welke kinderen 

krijgen meer verkoudheidsklachten? Zijn kinderen meer of minder gaan bewegen? 

Hoe houden we onze kinderen zo gezond mogelijk tijdens en na deze crisis? 

Het onderzoek bestaat uit een aantal vragenlijsten die u per mail ontvangt. Het is 

de bedoeling dat u deze samen met uw kind invult. Deelname is vrijwillig en 

anoniem. Via onderstaande weblink vindt u meer informatie. U kunt klikken op de 

informatiebrief die voor u van toepassing is. U leest hier om wat voor onderzoek 

het gaat, wat het voor u en uw kind betekent, en wat de voordelen en nadelen 

zijn. Wilt u de informatie doorlezen en met uw gezin bespreken? 

https://software.memic.maastrichtuniversity.nl/coach_COVID19/School/Ic 

Indien u en uw kind mee willen doen, kunt u via dezelfde weblink het 

toestemmingsformulier voor ouders invullen. Bij kinderen ouder dan 12 jaar, is 

het belangrijk om dit samen met uw kind te doen. Ook uw kind vult dan een 

toestemmingsformulier in. Kinderen ouder dan 16 jaar mogen zelf beslissen of ze 

mee willen doen aan het onderzoek, ouders hoeven dan geen toestemming te 

geven. Zodra u toestemming hebt gegeven ontvangt u een email met de link naar 

de eerste vragenlijsten. 

Het is mogelijk dat u dit verzoek tot deelname al heeft gekregen. Indien u al 

deelneemt willen wij u hiervoor heel erg bedanken! 

Uiteraard zijn wij bereikbaar voor vragen over dit onderzoek. Alle contactgegevens 

kunt u vinden in de informatiebrochure. Uw hulp is hard nodig! Alvast onze dank! 

Met vriendelijke groet, 

Onderzoekersteam COLC Studie 

Hoofdonderzoeker: Dr. Anita Vreugdenhil, kinderarts MUMC+ 

+31 43 385284 

coach.kindergeneeskunde@mumc.nl 

 

Reminder vrijwilligers gezocht voor de TSO  

In de vorige nieuwsbrief hebben we al aangegeven 

dat we voor de maandag en dinsdag op zoek zijn 

naar vrijwilligers die het leuk vinden om een groep te 

begeleiden met de tussen schoolse opvang. Je krijgt 

hiervoor 12 Euro per keer. Het houdt in dat je iets 

voor 12.00 u aanwezig bent tot iets na 13.00 u. Je 

start met eten en drinken in de klas, daarna spelen 

de kinderen buiten of doen een activiteit binnen.  

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%25253A%25252F%25252Fsoftware.memic.maastrichtuniversity.nl%25252Fcoach_COVID19%25252FSchool%25252FIc&data=02%25257C01%25257Cchristel.van.loo%252540mumc.nl%25257C7f032545d392476097ad08d7ee88afa5%25257C08273b66221040cd8b205cf6cddc279a%25257C0%25257C0%25257C637240143139225086&sdata=0lSXqKM00uQ%25252BcFDleVPksN89QbqNxMVWB5E4UsPuWxk%25253D&reserved=0
mailto:coach.kindergeneeskunde@mumc.nl


De begeleider houdt toezicht. Op de vorige oproep hebben één reactie gekregen. 

Dat is helaas niet genoeg! Lijkt het je leuk om te doen, meld je dan aan: 

directie@schoolhuys.nl Ook als je alleen zo nu en dan kan, willen we je vragen 

om je op te geven.   

    

Inschrijven van peuters 

Graag zouden we aan de ouders die thuis nog een peutertje hebben rondlopen 

en ook al een kind(eren) hebben die op ‘t Schoolhuys zit(ten), willen vragen om 

hem/haar in te schrijven. Dat kan al vanaf twee jaar. Het blijkt dat sommige 

ouders daar soms mee wachten en/of daar niet aan denken. Voor ons is het 

prettig in verband met de bezetting, om op tijd te weten hoeveel kinderen er in 

de kleutergroepen instromen. Als losse bijlage vinden jullie een 

inschrijfformulier. Je kunt dit formulier ook via de website downloaden. Ga dan 

naar het kopje documenten; daar vind je het inschrijfformulier ook.  

Alvast bedankt!        

Studiedag dinsdag 24 november      

Gisteren hebben we onze tweede studiedag gehad en weer veel van en met 

elkaar geleerd.  

In de ochtend zijn we verdergegaan met de communicatie tussen leerkracht, 

leerling en ouders. Deze gouden driehoek zorgt ervoor dat leerlingen het beste 

presteren als zij samen met hun ouders en leraar kunnen afstemmen over hun 

behoeften. De gelijkzijdigheid van de driehoek symboliseert de gelijkwaardige 

relatie, waarin de partijen tot elkaar staan. Leerling, leraar en ouders krijgen 

evenveel ruimte om hun bijdrage te leveren. Het leidende en verbindende 

motief: streven naar optimale resultaten voor de leerling op cognitief en sociaal-

emotioneel niveau. 

De leerkrachten hadden de opdracht gekregen een kindgesprek te filmen, die we 

in kleine groepjes bekeken en besproken hebben. Hoe zorg je ervoor dat je goed 

luistert, doorvraagt en samenvat, zodat het kind zich echt gehoord en gezien 

voelt?  

 

 

mailto:directie@schoolhuys.nl


Door te oefenen en met elkaar erover in gesprek te gaan, zie je waar je 

kwaliteiten liggen en wat je verder nog zou willen ontwikkelen. Daarnaast leren 

de leerkrachten ook van elkaar en durven feedback te geven en te ontvangen. 

Het waren mooie waardevolle gesprekken! 

Het tweede gedeelte van deze ochtend hebben we besproken hoe we de 

communicatie tussen de leerkracht en de ouders nog kunnen verbeteren. Welke 

houding en welke gedrag, dragen ertoe bij dat ouders zich écht welkom voelen 

en ze met al hun vragen bij ons terecht kunnen? We zien jullie namelijk als 

samenwerkingspartners, wat maakt dat het heel belangrijk is dat er naar jullie 

geluisterd wordt en we jullie mening serieus nemen.     

Na een heerlijke lunch zijn we in de middag verdergegaan met de Vreedzame 

School en hebben we besproken hoe het lesgeven uit deze nieuwe mappen nu 

gaat. De lessen worden nu verspreid over de week gegeven, waardoor de 

kinderen vaker een kort moment er mee bezig zijn. Bij de duo leerkrachten zijn 

nu beide leerkrachten betrokken bij de lessen van de Vreedzame School.  

De resterende tijd van deze dag hebben de leerkrachten zelf mogen invullen. Zo 

was er tijd om met elkaar de MI (meervoudige intelligentie) thema’s te 

bespreken of met Dorr, het leerlingvolgsysteem van de kleuters of Logo 3000 

aan de slag te gaan. Ook hebben sommige leerkrachten ervoor gekozen om met 

Leeruniek verder te gaan. Dit is een dashboard waar alle data van de kinderen 

bij elkaar worden verzameld, zoals methode- en Cito-toetsen, 

onderwijsbehoeften, belemmerende factoren, stimulerende factoren en 

observaties. Dit geeft een duidelijk overzicht dat de leerkrachten ondersteunt bij 

het beste wat ze kunnen: lesgeven.   

Het was een hele zinvolle en fijne studiedag! 

 

Nieuw toptalentplan voor de meer- en hoogbegaafden op ‘t Schoolhuys 

Dit schooljaar zijn we van start gegaan met een nieuw plan voor de 

hoogbegaafde leerlingen op ’t Schoolhuys. Voorheen hadden we een meergroep 

en werkte juf Annette, onze toptalentcoach, één dagdeel met deze groep 

leerlingen. Deze groep werd echter erg groot en we waren op zoek naar meer 

verbinding met de eigen groep. Vandaar dat we nu een andere manier van 

werken met deze groep leerlingen bedacht hebben.  

Allereerst hebben we vanuit het visie traject van vorig jaar ook nagedacht over 

de visie op meer- en hoogbegaafde leerlingen op ‘t Schoolhuys: 

Visie op meer- en hoogbegaafde leerlingen 

- Aansluiten bij onderwijsbehoeften in de klas 

- Doelgericht onderwijs 

- Doelgesprekken met kinderen (en eventueel ouders) 

- Leerlingen eigenaar laten zijn van hun eigen leerproces 

 



- Coachende rol van leerkracht  

- Verschillende werkvormen, actief leren en gesprekken voeren 

- Aandacht voor cognitief en creatief talent 

- Meervoudige intelligenties gebruiken 

- Toekomstgerichte kennis en vaardigheden inzetten 

- Aandacht voor ontwerpend en onderzoekend leren 

Doel: meer- en hoogbegaafde leerlingen begeleiden op niveau in de 

eigen groep. Leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben, 

krijgen kortdurende individuele begeleiding, zowel in de klas van de 

eigen leerkracht als buiten de groep van de toptalentcoach juf Annette. 

Er wordt regelmatig ruimte geboden voor het ontmoeten van 

ontwikkelingsgelijken. 

Wat is onze nieuwe aanpak? 

o In de klas wordt op niveau gewerkt; de meer- en hoogbegaafde en snelle 

kinderen krijgen een compact aanbod (alleen de nodige leerstof wordt 

aangeboden).  

o De leerlingen krijgen verdiepingsstof volgens de methode(s) aangeboden, 

aangevuld met extra materiaal.  

o Voor de groep leerlingen die tijd over heeft, wordt in de groepen 

verbredingsstof aangeboden. Dit wordt aangestuurd door de eigen 

leerkracht in de vorm van projecten die vakoverstijgend zijn. Er wordt aan 

verschillende doelen gewerkt: een persoonlijk leerdoel en het afronden 

van het project. 

o Er zijn 4 blokken:  

− Blok 1: September – November (tweetal) 

− Blok 2: November – tot aan rapport (tweetal) 

− Blok 3: Maart – tot aan meivakantie (tweetal) 

− Blok 4: Mei – tot aan het rapport (individueel) 

o De kinderen werken in tweetallen aan een project. Een project hoeft geen 

twee maanden te duren, er kunnen in deze periode meerdere projecten 

gedaan worden. 

o De Virtuele Klas van Fectio is voor leerlingen die nóg meer kunnen 

verbreden. 

o Versnellen behoort tot de opties als bovenstaande onvoldoende is. Hiertoe 

wordt besloten na grondig onderzoek en overleg.  

We hopen met dit nieuwe plan beter aan te sluiten op de onderwijsbehoeften 

van deze groep leerlingen. Bij de tussen evaluaties horen we goede berichten 

van zowel de leerkrachten als van de meer- en hoogbegaafde leerlingen. In het 

rapport van deze leerlingen krijgen de ouders ook te zien wat en hoe hun kind 

aan hun persoonlijke leerdoel en het project gewerkt heeft.    

 

 

 

 



WIS Collect en de ouderbijdrage  

Maandag 2 november ontvingen jullie voor het eerst een digitale factuur om de 
ouderbijdrage te betalen. We zijn blij dat de overgang van brief naar de WIS 
Collect app soepel is verlopen. Binnen enkele minuten kwamen de eerste 
betalingen al binnen en we horen van ouders dat ze het prettig te gebruiken 
vonden.  

In januari versturen we waar nodig herinneringen en krijgen ouders/verzorgers 
van net ingestroomde leerlingen een bericht. Voor vragen en/of opmerkingen 
kun je mailen naar ov@schoolhuys.nl.  

Oudervereniging ’t Schoolhuys.   

Sinterklaasfeest                               

 

Ondanks alle maatregelen vanwege Corona gaan we er op vrijdag 4 december 

een gezellig en leuk sinterklaasfeest van maken. Sinterklaas en zijn Pieten zullen 

dit jaar niet buiten opgewacht worden, want dit jaar hebben ze de nacht al op 

school geslapen en zijn ze er dus al! De vraag is of Sinterklaas wel op tijd 

wakker wordt om het feest met ons te kunnen vieren of dat we hem uit zijn 

tentje moeten halen...  

De groepen 1 t/m 4 krijgen uitgebreid de tijd om de Sint en zijn Pieten te 

ontmoeten en een leuk optreden voor hem te verzorgen. Daarna gaan zij in hun 

eigen groep verder feest vieren. Deze groepen zijn om 12.00 u uit, zoals ze dat 

ook gewend zijn. 

De groepen 5 t/m 8 gaan in de klas surprises uitpakken en gedichten voorlezen 

aan elkaar. Natuurlijk krijgt elke klas ook een mooi cadeau en horen er 

pepernoten met schuimpjes bij! We draaien op deze dag een continurooster, 

waarbij alle kinderen op school blijven tussen de middag en we om 14.00 u uit 

zijn.   

        

Kerstviering     

Sinterklaas is nog maar nauwelijks vertrokken of het volgende feest dient zich 

alweer aan! Op donderdag 17 december vieren we op ‘t Schoolhuys het 

kerstfeest.  

 

 

mailto:ov@schoolhuys.nl


Helaas moeten we het feest iets anders organiseren, dan hoe we dat gewend 

zijn. Het is niet mogelijk om op donderdagavond een kerstdiner op school te 

doen in elke groep, omdat er dan te veel kinderen en ouders op hetzelfde 

moment in en om de school zijn. 

Het plan is dan ook om de kerstviering en iets lekkers te eten en te drinken op 

de donderdagmiddag te organiseren. De kinderen zijn op donderdagmiddag op 

school en zijn er dan niet in de avond, zoals dat vermeld stond in de 

jaarkalender. 

De donderdagmiddag van 17 december ziet er dan als volgt uit: 

12.00 u - 13.00 u: de kinderen blijven over of gaan naar huis om te lunchen 

13.00 u - 14.00 u: kerstspel opgevoerd door de leerlingen van groep 7 aan de 

hele school. 

14.00 u – 15.00 u: alle groepen krijgen iets lekkers te eten en te drinken in de 

eigen groep. Daarnaast wordt er in elke groep een gezellige middag van 

gemaakt door activiteiten te doen zoals, voorlezen, muziek maken, knutselen en 

spelletjes doen.      

Om 15.00 u is de school uit en gaan de kinderen naar huis. Via Social Schools 

zullen we jullie een aantal foto’s en een filmpje toesturen zodat jullie er op die 

manier toch iets van meekrijgen.  

Glazen potjes en waxinelichtjes                       
Ook gaan we de komende periode kerstlichtjes maken op school.   
Daarom vragen wij jullie ervoor te zorgen dat de kinderen vanaf maandag 30 

november een potje (glad, glazen, groentepotje, 1/4 liter en 2 waxinelichtjes, 
ook die op batterijen mag) meenemen met naam op de onderkant. 

 

We willen graag dat iedereen een potje heeft voor maandag 7 

december. Hebben jullie er thuis meer? Neem vooral mee als reserve voor 

eventueel klasgenootjes. 

Kerststukjes 

Dit jaar zullen wij helaas geen kerststukjes maken. Hiervoor in de plaats hebben 

wij iets anders leuks bedacht. Daarvoor hoeven de kinderen niks mee te nemen. 

Het is een verrassing; jullie zien het vanzelf... 

 

 

 



Vreedzame School Blok 3                

Op maandag 9 november zijn we van start gegaan met blok 3 van de 

Vreedzame School. In de vorige nieuwsbrief heeft al uitgebreid informatie 

gestaan over dit blok.  

In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen 

gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen 

elkaar’. 

De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de 

kinderen om naar elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander luistert. Goed 

luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en 

herhalen wat de ander zei. 

De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is 

om goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt. Dit 

voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. 

Als de leerlingen in de groep in gesprek gaan met elkaar wordt vaak de 

Vreedzame Schoolbal gebruikt. (zie foto) Deze zachte wereldbal geeft namelijk 

‘spreekrecht’. Wie de bal heeft mag iets zeggen, de rest van de groep luistert.  

 

Het tussendoortje op de woensdag  

                                                                                       

We stimuleren op school gezonde voeding. Dit doen we door voorbeeldgedrag te 

tonen en voorlichting te geven over gezonde voeding. Om tien uur eten de 

kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag groente of fruit. Dit nemen 

ze van huis mee, behalve op de momenten wanneer school het tussendoortje 

verzorgt (tijdens een project of feestdag). Wanneer het meegeven van fruit en 

groente problemen oplevert voor een leerling (denk hierbij bijvoorbeeld aan 

allergieën) wordt er in overleg met de leerkracht naar andere mogelijkheden 

gekeken. 

 



Woensdag is het keuzedag. Dan mogen de kinderen in plaats van fruit of groente 

ook iets anders meenemen: een boterham, crackers of een gezonde koek. We 

zien, zeker nu de december maand in aantocht is, dat er ook ongezonde koeken 

met bijvoorbeeld chocolade worden meegegeven. Deze koeken zijn voor thuis 

bedoeld. Willen jullie daar s.v.p. op letten? Daarnaast vinden we het ook 

belangrijk dat kinderen gezond drinken mee naar school nemen. Dit kan 

bijvoorbeeld water zijn, eventueel met een smaakje.   

   

Schoolvolleybal toernooi 

Ter informatie onderstaand bericht van de schoolvolleybal vereniging Taurus: 

Normaal gesproken sturen we jullie rond deze tijd de eerste uitnodiging om je aan te melden 

voor het Taurus- Schoolvolleybal toernooi in februari 2021.  

Aan de voorkant hebben wij onszelf de vraag gesteld of het verstandig om dit nu te 

organiseren. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat wij dit niet gaan doen.  

Onze inschatting is dat Corona in februari nog niet verslagen zal zijn.  

 Vanwege de risico’s voor de vele mensen boven de 18 jaar van de scholen, Taurus, 

scheidsrechters enz. die bij het scholentoernooi betrokken zijn, slaan we de organisatie van 

dit evenement een jaartje over. 

Leerlingenraad                                        

De leerlingenraad is de afgelopen tijd druk bezig geweest. Ze hebben onderzoek 

gedaan naar buitenspeelgoed en een wensenlijst gemaakt. Ook zijn ze aan het 

bekijken hoe ze iets met duurzaamheid zouden kunnen doen. Het plan is om 

samen met de gemeente het schoolplein iets groener te maken. Een ander idee 

is om de toiletten wat op te frissen. Er bestaan toiletpot stickers waren kinderen 

met het plassen op kunnen mikken, waardoor het toilet vanzelf wat schoner 

blijft. Leuk én heel handig! Tot slot wil de leerlingenraad graag een leuke dag 

en/of activiteit organiseren voor de hele school. Wat voor een dag of activiteit 

het wordt blijft nog even een verrassing! 

 

 

 

 



Informatie CJG 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin staat klaar voor gezinnen, kinderen en 

jongeren in Houten. We komen graag bij je langs voor vragen over opvoeden en 

opgroeien. Door de coronacrisis zijn kinderen, jongeren en ouders in deze tijd 

veel meer thuis dan gewoonlijk. Dat kan voor spanningen zorgen. Spanningen 

die er misschien al waren, of door de situatie juist zijn ontstaan. Ervaar je stress 

of maak je je zorgen? Vind je het fijn om je hart te luchten?  
We zijn er ook voor vragen over onder andere: sociale contacten, (faal)angst, 

somberheid, zelfvertrouwen, puberteit, jonge mantelzorgers, interactie tussen 

ouders-kind, kinderen in een scheidingssituatie, opvoedvaardigheden en 

ouderschap.  

 

Het CJG staat voor je klaar. Mocht je twijfelen of je vraag bij ons aanbod past, 

neem dan gerust contact op. We denken graag met je mee. 

 We zijn bereikbaar via whatsapp of je kunt bellen op nummer: 0646000775. Je 

kunt ook je vraag mailen naar info@cjghouten.nl of een kijkje nemen op onze 

Facebookpagina. Als je contact opneemt plannen we een (bel)afspraak met je in. 

Wie weet tot snel! 

 

  

De volgende INFO verschijnt op woensdag 16 december 2020 

 

 

http://info@cjghouten.nl/
https://www.facebook.com/cjghouten/
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