Verslag Spijkerteamvergadering dd 17/05/2016
1) Overlopen van de agenda
2) Evaluatie vorige activiteiten
°Open Deur
De Open Deur is goed verlopen, er zijn volgende opmerkingen ivm de organisatie om mee te
nemen naar volgend jaar.
-

Het ontbreken van een draaiboek maakte de voorbereiding lastig. AJ maakt een
draaiboek aan zodat dit volgend jaar vlotter kan verlopen.
Er waren te weinig helpers. Samen met de school wordt bekeken of de leerkrachten
volgend jaar via een beurtrolsysteem mee kunnen ingezet worden in de cafeteria.
De activiteit binnen in de refter (sapjesfiets) lokt volk naar de cafetaria, dit is positief
voor de inkomsten. De winst lag daardoor iets hoger.
Locatie van het springkasteel voor de eendjesklas was niet ideaal (te druk).

3) Komende activiteiten
°Ontbijtmanden
Alles verloopt volgens plan. Ca 10 chauffeurs hebben zich aangemeld, dit is voldoende zodat
elke chauffeur maar 1 keer moet rijden. De inkopen gebeuren op vrijdag, leerkrachten
maken de manden klaar. Spijkerteam voorziet hiervoor geen bijkomende helpers.
°Receptie 6de leerjaar
Ook dit loopt volgens plan. De hapjes zijn besteld via Vandersmissen. Volgende zaken
moeten nog geregeld worden:
-

Staantafels bestellen
Helpende handen zoeken
Foto nog te bezorgen door het 6de voor de uitnodiging
! school is hiermee bezig, foto wordt gemaakt zodra er geen kinderen afwezig zijn

°Afsluitend etentje op dinsdag 14/6
Sophie Rombouts heeft bij verschillende horecazaken in Hoogstraten prijsoffertes gevraagd.
Den Bottel is op dit moment het interessantste, Haut Ru is een optie maar daar is het nog
wachten op de prijslijst.
Er komt een keuzemenu van 2 of 3 gangen, keuze moet vooraf doorgegeven worden.
Het etentje zal op eigen kosten zijn, dit wordt vooraf zo gecommuniceerd. Iedereen is
welkom, het is niet alleen een etentje voor mensen die veel geholpen hebben.

°Kalenders
Bert heeft een drive aangemaakt waar leerkrachten hun foto’s kunnen opladen voor de
kalender van volgend jaar.
Kalender wordt dit jaar gemaakt door AJ samen met Greet Roggeman. Greet Roggeman
neemt de foto’s op 1/9. De foto van de leerkrachten wordt genomen op de
personeelsvergadering ipv op 1 september. AJ of Greet zal kort voor de vergadering even
langskomen om de foto te maken.
Frank informeert nogmaals bij de drukker voor de definitieve prijsofferte.
°Opvanglokaal
Schilderwerken zijn nog niet uitgevoerd. Frank neemt dit op en zorgt voor de uitvoering. Juf
Tinne informeert bij haar schoonvader of die dit ziet zitten. Bedoeling is dat de werken in de
zomervakantie uitgevoerd worden.
Het gaat om 1 muur die geschilderd moet worden en een plintje in de hoek dat vastgezet
moet worden.
4) Schooljaar 2016-2017 – lijst met activiteiten
* Kennismakingsavond eind augustus (vrijdag 26/8)
* Kalenders
* Info Spijkerteam op ouderavond
* Herfstwandeling
* Sinterklaas
* Leerkrachtenfeest
* Kerstmarkt
* Nieuwjaarsdrink
* Bingo
* Carnavalsfeest
* Schoolfeest
* Open Deur
* Ontbijtmanden
* Receptie zesde leerjaar

5) Ideeënbus
Via de ideeënbus kwam tot nu toe slechts 1 idee binnen van een leerling met de vraag om
goals te plaatsen op de parking. Dit is niet mogelijk owv de parkeerproblematiek.

We bekijken de optie om een aanvullende elektronische ideeënbus te maken via de website
om zo meer input te krijgen van ouders die nu hun weg niet vinden naar de fysieke
brievenbus.
Verder werden een aantal ideeën toegelicht op de vergadering.
Juf Lies (6de leerjaar)
De school neemt deel aan het project Kwartiermakers waarbij elk kind per dag 1 kwartier
leest op school. Studies hebben uitgewezen dat dit heel positief is voor taal, grammatica,
zinsbouw,…
Uit de praktijk blijkt verder dat de boeken die in de klas aanwezig zijn meer gelezen worden
dan de boeken die uitgeleend worden uit de bib. Het Spijkerteam zou daarom af en toe een
boek kunnen aankopen en schenken aan de klasbibliotheek.
Juf An (eendjesklas)
Juf An is op zoek naar een oplossing om de deuren te kunnen afsluiten zodat de kindjes de
deur van de klas niet zomaar zelf kunnen openen. Kindjes kunnen daarbij makkelijk met hun
vingers tussen de deur geklemd geraken en dit wil ze liever voorkomen.
Het Spijkerteam zou kunnen investeren in schuifslotjes voor op de deuren of een optie
kunnen bekijken om de klinken hoger te hangen zodat de kleintjes er niet meer bij kunnen.
Prijzen bingo/schoolfeest
Voor het ronselen van prijzen voor de bingo en het schoolfeest wordt bekeken of het
Spijkerteam volgend jaar kan ondersteunen, bijvoorbeeld door teams samen te stellen van
telkens een leerkracht en een lid van het Spijkerteam.
6) Kriebelouders
Volgend jaar stoppen een aantal kriebelouders omdat hun kinderen niet langer op school
zitten. Er blijven nog 4 ouders, waarvan er slechts 2 regelmatig komen. De andere 2 zijn er
maar af en toe.
De school zal een oproep lanceren om voor volgend jaar nieuwe ouders aan te trekken. Het
idee werd ook geopperd om kinderen bij wij herhaaldelijk luizen en/of neten worden
gevonden door te sturen naar het CLB. Dit gebeurt nu niet.

7) Financieel
De financiële situatie werd toegelicht op de vergadering. Details kunnen opgevraagd worden
bij de penningmeester (Bart Hoeymans).
Volgende zaken dienen nog bekeken te worden met de school:
-

overzicht te bezorgen aan het Spijkerteam van wat is aangekocht met het geld dat we
hebben doorgestort aan de school.
bekijken of het aandeel cash geld volgend jaar verminderd kan worden door oa het geld
van de kalender via de schoolrekening te laten betalen

Bart neemt dit op met Marc Vanwijn.
8) Wijzigingen in het bestuur
Marc Wuyts en Greet Roggeman verlaten volgend jaar het bestuur. Sophie Rombouts neemt
de taak van Greet over als co-secretaris samen met An Bartholomeeusen. Er
Er zijn daardoor nog een aantal vacatures voor het bestuur van volgend jaar.
9) Pesten
Nav een aantal meldingen over pesten op de speelplaats die bij het Spijkerteam zijn
terechtgekomen hebben de aanwezige juffen toelichting gegeven over de aanpak van de
school.
Momenteel is een werkgroep bezig met de uitwerking van regels voor op de speelplaats die
zullen worden uitgehangen. Verder blijven ook de speelbakken volgend jaar verder bestaan
en zullen de leerlingen 1 à 2 keer per jaar mee mogen kiezen bij de aankopen voor in de
bakken.
Er wordt ook bekeken om het beschikbare speelgoed af te stemmen op de turnlessen. Uit de
praktijk blijkt dat als er bijvoorbeeld in de turnles wordt gewerkt met springtouwen of
rekkers, de leerlingen hier ook tijdelijk meer mee spelen op de speelplaats.
Verder is er een beleid rond sociale vaardigheden en is er jaarlijks een anti-pestweek.
De leerkrachten reageren altijd wanneer zij pestgedrag opmerken op de speelplaats.
Uiteraard kan het zijn dat ze iets niet gezien hebben. Het is daarom belangrijk om pestgedrag
altijd te melden aan de school. Meldingen gebeuren best rechtstreeks aan de klasjuf of
meester omdat zij het dichtste bij de betrokken kinderen staan.
Meldingen via het Spijkerteam kunnen ook, het Spijkerteam vervult daarbij vooral een rol als
doorgeefluik naar de school toe. Ouders worden in de eerste plaats doorverwezen naar de
klasjuf of meester van hun kind, het Spijkerteam zorgt daarnaast dat de meldingen bij de
school terechtkomen zodat er gepast kan gereageerd worden.

10) Schoolzwemmen
Er is nog steeds discussie over het diplomasysteem. Sommigen zijn voorstander van het
Nederlandse ABC-systeem, anderen verkiezen het Belgische systeem van Sportoase.
Er is ook een idee om de lagere leerjaren (1-2-3) meer te laten zwemmen en de hogere
leerjaren (4-5-6) minder. Nu zwemt elke klas 1 keer om de 14-dagen.
Er is nog geen definitieve beslissing genomen, dit is iets wat de school zal bepalen en
communiceren. Het Spijkerteam staat buiten deze discussie en kan enkel adviseren. Ook bij
de ouders zijn de meningen hierover verdeeld.
11) Inbreng vanuit de school
*za. 21/5 - Ontbijtmandenactie
*zo. 22/5 en zo. 29/5 - H.Bloedprocessie
*di. 24/5 - Oudercontact van de 2,5 j. / 3 j. en 4 j. kleuters
*do. 26/5 - Verlof
*vr. 27/5 - Schoolreizen kl. en lag. school
*wo. 1/6 - Kriebelteam
*ma. 13/6 - Kleuterschool naar de Mosten
*di. 14/6 - Kenningsmakingsnamiddag voor nieuwe kleuters (start 1/9)
*vr; 17/6 - Sportdag voor alle lagere scholen in Hoogstraten
*ma. 20/6 - Kleuterzwemmen
*ma. 20/6 - Receptie 6de lj. om 19u.
*do. 30/6 - Rapport 4 voor de lagere school,
einde van de lessen om 11u. (nabewaking tot 12u. mogelijk).

Verslag spijkerteam vergadering 15/03/2016
Aanwezig: Bart Hoeymans, An Bartholomeeusen, Marc Wuyts, Marc Van Wijn,
Dorien Adriaensen, Sophie Rombouts, Anne-Janine Kleij, Cindy Verschueren
(stagiaire), Karen Dockx, Willie Dikson.
Verontschuldigd: Maureen Van Ham, Ruth Verachtert, Lien Bruurs, Mieke Van
Dun, Tinne Van Den Heuvel, Stijn Vermeiren, Frank Vos, Greet Roggeman

Evaluatie afgelopen activiteiten
- Bij grote activiteiten best even samenzitten met de school om afspraken te
maken. Bij kleinere activiteiten bellen of mailen met verantwoordelijke
vanuit de school.
- Helpers krijgen tijdens de activiteiten hun drinken gratis.
- Alles rond catering/horeca bij elke naschoolse activiteit is de
verantwoordelijkheid van het Spijkerteam.
Nieuwjaarsdrink 12/01/2016
Extra vergadering wordt gemist. Volgend jaar: Vergaderen van 19u30 tot 21u.
21u-22u receptie.
Ander voorstel: Eventueel iets te drinken aanbieden aan de schoolpoort.
Nuttige activiteit, beperkte opkomst. Bedoeling is niet om massa’s volk te
hebben, iets meer mag altijd. Hoe meer inbreng, hoe beter.
Iedereen is welkom, niet enkel mensen die ooit eens zijn komen helpen.
Lekkere cupcakes. Volgend jaar doen we geen cupcakes meer omdat er veel
over waren.
Bingo-avond 15/01/2016
Activiteit vanuit school, ondersteuning Spijkerteam. Voldoende helpers.
Goed verlopen, goede communicatie met Spijkerteam.
Om heldere kijk op inkomsten te hebben, noodzakelijk om kassa’s apart te
kunnen tellen.
Tombolaprijzen ophalen voor de school, niet specifiek voor bingo of
schoolfeest. Deze prijzen kunnen gebruikt worden voor de bingo en het
schoolfeest. Er wordt maar 1 keer rondgegaan bij de Hoogstraatse handelaars.

Inkomsten – Uitgaven = Spijkerteam
Moeten de personen naast de mensen die bingo hebben ook een prijs krijgen?
Sommige prijzen bij de bingo zijn nogal groot. Op deze manier kunnen we meer
prijzen houden voor het schoolfeest. Wordt opgenomen volgend jaar door
betrokken leerkrachten.
Geschiedenis Bingo: Ooit onstaan met een Quiz vanuit het Spijkerteam. Dit
vergde veel werk en overgeschakeld op een bingo welke ondertussen
getrokken wordt door de leerkrachten.
Carnaval 5/02/2016
We hebben extra microgolfovens kunnen gebruiken (An, Bart, Lien, …)
Vlot verlopen. Vooraf samenkomen met een werkgroep ouders is niet nuttig.
Kan met mail geregeld worden.
Annelies Taks heeft pannenkoeken besteld bij Lidl met een actie 1+1 gratis.
Koeling Lidl mogen gebruiken.
10 helpers is prima
Drinken voorzien vanuit het Spijkerteam voor de helpers is als positief
aanvaard.
Onder de middag mogen we niet in de refter, ergens iets eten of drinken op
eigen kosten, zonder verplichting is positief geëvalueerd.
Idee om te werken met bakjes met een pannenkoek in is niet goedgekeurd
door de school.
• Werkload zou kunnen minderen en wij als Spijkerteam zouden de
pannenkoeken kunnen leveren in klassen. Ook minder afval.
• Met de handen eten is minder hygiënisch. Zou voorkomen kunnen
worden door handen wassen.
Brief met allergie is dit jaar voor de eerste keer opgesteld door het Spijkerteam.
• School heeft beslist om deze enkel mee te geven met de kinderen
met een allergie.
• Wij vragen om voortaan alle leerlingen deze brief mee te geven. Je
kan toch moeilijk vooraf weten of een kind zijn allergieën niet
veranderen. In de kleuterschool is de brief niet meegegeven. Brief
moet ons inziens vanuit de school vertrekken. Wij als ouderteam

hebben eigenlijk geen zaken met de medische achtergrond van een
kind. Wij bellen nu ook de ouders op en bespreken als ouder dit
medisch gegeven en dit klopt naar ons aanvoelen niet.
• Leerkrachten lagere en kleuter school moeten met elkaar
communiceren en dan kan voorkomen worden dat een leerkracht
aan ons komt vragen of er een alternatief voorzien is voor de
kinderen met allergie. Dit kan de workload van de leerkrachten
minderen omdat dubbelwerk wordt vermeden.
Er was een kleine fout in het uur schema vanuit de school. Mensen van de
refter hebben hier heel flexibel en aangenaam op gereageerd en alles is vlot
verlopen.
Schoolfeest 6/03/2016
Inkomsten – Uitgaven = spijkerteam.
Eerste brainstorm vanuit de leerkrachten gebeurd op het leerkrachtenfeest.
Bart maakt een overzicht van de opbrengsten van het schoolfeest (omzet
school en spijkerteam). Is beschikbaar op aanvraag.
Het was een leuke dag om te helpen en owv flexibiliteit van helpers uit het
Spijkerteam en leerkrachten is alles vlot verlopen.
Aandachtspunten/vragen naar volgend jaar. Normaal gaat dit dan ook beter
gaan. Dit was eerste schoolfeest dat werd georganiseerd door nieuwe
spijkerteam.
• Volgend jaar verwachten wij een seintje vanuit school over wanneer
we in actie moeten treden.
• Wij wisten ook niet dat wij een blitstombola moesten doen tijdens de
pauze.
• Zeer late communicatie over welke leerkrachten er kwamen helpen.
• Heel veel helpers nodig en dit was voor ons niet duidelijk.
• Bij de indeling van de zaal wisten we ook niet dat er vooraan prijzen
moesten staan, dat er eigenlijk een frisdrank toog is, we hebben zelf
beslist geen ijsjes te doen, … (Ijsjes zijn ook niet gemist.)
• Tombolaprijzen. Graag na bingo aangeven of er nog over zijn. Bij
welke Hoogstraatse handelaars zijn de leerkrachten met de bingo
geweest? Dit om te vermijden dat er 2 keer bij dezelfde handelaar
wordt langs gegaan (dit jaar KBC).

• Stijn heeft nu een helder draaiboek opgesteld en deze activiteit moet
nog geëvalueerd worden. Bart, An en Stijn evalueren deze activiteit
nog apart met directeur, normaal in de week van 14 maart na
ontvangst van alle onkosten.
• Eindconclusie: Stijn heeft zeer hard en zeer veel gerealiseerd op korte
termijn, iedereen die er was heeft superhard gewerkt, maar de
communicatie vooraf was op zijn minst stroef. Uiteindelijk kunnen we
uiteraard positief afsluiten, maar toekomstgericht moet dit anders
lopen.
Mogelijk oplossingen voor helpers:
• Bellen is tijdrovend, maar we hebben nu toch een 6-tal nieuwe
helpers welke we hopelijk nu vlotter bereiken. Alle ouders van het
eerste tot het derde leerjaar zijn opgebeld.
• Idee om te informeren of leerlingen van de hotelschool ons die
middag zouden kunnen helpen. Op voorwaarde dat er heel veel
leerkrachten komen helpen, hebben wij ook nog eens 20 helpers
nodig welke 4 uur zouden kunnen helpen. Dit is heel veel als je weet
dat niet elke ouder 4 uur komt helpen. Idee hotelschool wordt
opgenomen met directeur.

Komende activiteiten
Open deur (Anne-Janine) 24/04/2016
DOEL: open deur is gericht op potentiële nieuwe “klanten” (nieuwe leerlingen).
Het is geen activiteit om veel volk te lokken en veel inkomsten te genereren.
Het is handig dat de open deur niet samenvalt met het schoolfeest aangezien
er in ‘ons’ scenario tijd is voor een persoonlijke benadering (rondgang in de
klas, gesprekken met leerkrachten, etc…)
Verantwoordelijken vanuit de school: Kris, Karin, Dorien, Maureen.
Heel weinig informatie over. Er bestaat een boodschappenlijstje en er is geen
schema.
AJ kent de contactpersonen en maakt een brief op.
AJ maakt lijst op met helpers. Momenteel 4 blokken met helpers. Mogelijkheid
om catering te openen tussen 11.00uur en 16.00 uur?

Vrijdag wordt de zaal klaargezet.
Van 10.00uur tot 16.00uur.
De middagperiode geeft een probleem ivm lokken van mensen. In de
basisschool bezorgen we geen eten. Vanuit de school komt de vraag om tijdens
de middag wat eten te serveren om het volk te houden (vb. hot-dogs, croque
uit vuistje, …)
Open deur blijft de moeilijkste activiteit om volk bij elkaar te krijgen.
Spijkerteam zorgt voor catering/horeca.
Ontbijtmanden (Bart) 21/05/2016
Bart spreekt af met Marc VW ivm de aankopen. Bart zorgt voor een brief voor
helpende handen en spreekt met Marc VW af hoeveel chauffeurs er nodig zijn.
Dit is een activiteit vanuit de school, leerkrachten helpen ook bij deze activiteit
(vullen).
Receptie 6de jaar (Bart) 27/06/2016

Communicatie en digitalisering
- FBook pagina van spijkerteam is gestopt, nu basisschool spijker.
- Verslagen komen op het net. Luik financiën wordt eruit gehaald en
vervangen door een alinea ‘vragen ivm de financiën zijn te bekomen bij de
penningmeester’.
- FBook van de school: er moet op gelet worden dat er regelmatig gepost
wordt en dat niet altijd dezelfde klassen op de pagina komen te staan.
- Voortaan worden de verslagen van het kernteam ook naar de directie en de
leerkrachten verstuurd.

Financiën
Stand van de rekeningen op 12/03/2016
- Zichtrekening: 6529,41 €,
- Spaarrekening: 5498,00 €,
- TOTAAL: 12027,41 €

Besteding dit jaar

Vroeger deed het Spijkerteam jaarlijks een schenking aan de school. Dit is
veranderd sinds het Spijkerteam is beginnen sparen voor een grotere uitgave
(lees speeltuig). Nadien is de jaarlijkse schenking gestopt.
In 2014 vroeg de boekhouding zich af waarom er geen schenking was gebeurd
vanuit het Spijkerteam. (Er is toch een schoolfeest, kerstmarkt, edm
georganiseerd).
In 2014 heeft het Spijkerteam een storting van 8000 € gedaan aan de school.
Hiervan zijn verschillende zaken door de school aangekocht (overzicht bij
penningmeester), momenteel nog 2614,67 € over om te besteden van dit
bedrag.
In 2015 is de vraag opnieuw vanuit de boekhouding gekomen.
Vraag vanuit de school is om een jaarlijkse ‘schenking’ te doen vanuit het
Spijkerteam naar de school toe. Bedrag valt nog af te spreken.
! OK, jaarlijks te schenken bedrag wordt bekeken door Spijkerkern (bestuur).
Vanuit de school is er de vraag om geld vanuit het Spijkerteam te investeren in
een nieuw speeltuig voor de kleuterschool. Kostprijs zit tussen 6000 à 7000 €.
Lien, Bert en de leerkrachten van de kleuterschool zijn aan het bekijken welk
type speeltuig het nuttigste is voor de school.
! OK, speeltuig wordt betaald vanuit het Spijkerteam (2614,67 € vanuit
gestort bedrag ST aan school en rest door Spijkerteam).
Ideeënbus via mail: als juffen of ouders bepaalde vragen of noden hebben die
niet bij de directeur terecht komen kunnen verzonden worden naar
spijkerteam@gmail.com (vb. vraag naar radio’s vanuit leerkrachten, smartbord,
…)
Voorstellen allerhande: ideeënbus op de klas voor leerlingen (kleuter en
lagere), muziekinstallatie voor 6de die gebruikt kan worden tijdens speeltijd en
bediend door leerlingen, …

Inbreng vanuit de school
Internaat (Marc Vanwijn)
Internaat Spijker bieden binnenkort gemengde opvang.
Spijkerbos

Vrijdag 18/03/2016 wordt er een bos aangeplant ikv herbebossing (Finse piste).
Bos wordt aangeplant door leerlingen. Er worden 1200 bomen aangeplant van
verschillende boomsoorten. Bedoeling is het realiseren van een ecologische en
educatieve meerwaarde. (Aanplant bos, aanleg poel, grachten, etc…)
Schoolactiviteiten
-

Wo 16/03: Rapport 5A en 5B (omwille van zeeklassen),
Do 17/03: Oudercontact 5A en 5B
Do 17/03: Misviering lagere school
Vr 18/03: Project herbebossing Den Dijk
Vr 18/03: Sponsortocht
Ma 21/03 – Vr 25/03: Zeeklassen 5A en 5B
Wo 23/03: Rapport 3
Do 24/03: Oudercontact lagere school
Ma 28/03 – Vr 8/04: Paasvakantie
Wo 13/04: Kriebelteam
Ma 18/04: Kleuterzwemmen (5 jar.kl.)
Di 19/04: 13.30 u kennismakingsnamiddag nieuwe kleuters (start 9/05)
Za 23/04: 10.30u 1ste communie
Zo 24/04: Open deur
Do 25/05 en vr 6/05: Hemelvaart en brugdag – vrijaf
Za 7/05: 10.00u Plechtige communie
Ma 16/05: Pinkstermaandag – vrijaf.

Varia
- Ideeënbus via mail: als juffen of ouders bepaalde vragen of noden hebben
die niet bij de directeur terecht komen kunnen verzonden worden naar
spijkerteam@gmail.com (vb. vraag naar radio’s vanuit leerkrachten,
smartbord, …)
- We verlaten de gele brieven van het ‘spijkerteam’ en laten deze in de
toekomst op gewoon wit papier drukken.
- Wablieft (kranten), is besproken met de school en was goedgekeurd.
Momenteel is hier nog niets mee gebeurd.
- Idee van speelkoffers is in schooljaar 2015-2016 opnieuw geprobeerd. Er is
kwaliteitsvolle speelgoed aangekocht (er werd bedrag aan klas geschonken
waarbij de klas zelf de speelgoed keuze mochten maken). Ook dit systeem
is tegengevallen, kinderen dragen geen zorg voor dit speelgoed. De school

is hier nog steeds zoekende, idee is goed maar wordt herdacht. Dit wordt
meegenomen naar de volgende vergadering.
- Geluidsdemping van voor-en naschoolse opvang. Voorstel van een ouder
om matten op te hangen (afwasbaar en lage kost). Op zich geen probleem
maar mag geen problemen meebrengen met allergie en brandveiligheid.
- Juf Greet de Bruyn is bevallen:
het spijkerteam geeft altijd een cadeautje en komt op babybezoek. AJ, Sofie
en Karen D gaan op babybezoek.
Is dit de laatste jaren nog gebeurd? Wie we vergeten zijn krijgt een
bloemetje. " An B vraagt dit na bij juf Mieke.
Wat is het bedrag dat vroeger gegeven werd (nakijken in boekhouding)? "
Bart
- Frank Vos informeert bij een andere drukker ivm de kalenders schooljaar
2016-2017.

Afsluiting vergadering
Einde vergadering: 22:15 uur.

