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Radboudagenda 
• Maandag 22 november: studiedag 

• Donderdag 25 november: schoolschaaktoernooi  

• Donderdag 2 december: geen gymles bij gymzaal Breedelaan 

(school) 

• Vrijdag 3 december: Sinterklaasfeest op school  

Welkom 
Wij heten van harte welkom: 

Just 1-2 C 

Duuk 1-2 C 

Feline 1-2 D 

Isabel 1-2 B 

Kate 1-2 A 

Sil 1-2 C 

Abel 1-2 B 

Luna 1-2 D 

Jalou 1-2 B 

Suze Mae 1-2 A 

Lux 1-2 D 

Verjaardagen 

 

NOVEMBER Groep 

2 Ganaa     1/2D 

2 Iselot  6/7  

3 Sil  1/2C  

3 Selim  3B 

4 Ise  7 

5 Noah  5  

5 Feline  1/2D  

5 Roos  5  

9 Abel  1/2B  

10 Noa     7  

11 Nout  3B  

11 Luna  1/2D  

12 Jalou  1/2B  

12 Jay  4  

13 Owen  5  

14 Ebbe  6 

14       Suze Mae                         1/2A 

14 Maarten     5  

17 Nina  4  

17 Pim  5  
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18 Cato  1/2C  

20 Chelsey  4  

22 Door  6/7  

23 Christiaan     5  

24 Owen  7  

25 Luka     4/5  

26 Aaron  7  

26 Ruby  1/2B  

27 Tim  4/5  

27       Lux                                     1/2D 

28 Amber  4  

29 Anouk  6  

Allemaal (alsnog) van harte gefeliciteerd! 

Nieuws vanuit de 

Directie/Team 
Door de ogen van de directie. 

Het is herfst. Ons schoolplein onder de bomen ligt vol met bladeren. 

Een feest voor sommige kinderen. In de pauze wordt er volop 

gebezemd en met de kruiwagen worden er flink wat bladeren 

afgevoerd. Op regenachtige dagen zijn al die bladeren zeker geen 

zege en met een nat schoolplein is het soms ronduit vies. Het zou 

kunnen dat er een moment komt dat we uw hulp in gaan roepen om 

mee te helpen het schoolplein bladvrij te krijgen. Op dit moment is 

het nog te vroeg, want er hangen nog te veel bladeren in de 

bomen.  

Met de herfst is ook de Corona weer volop aanwezig. Er zitten 

gezinnen in quarantaine omdat er in de thuissituatie iemand besmet 

is en in enkele gevallen zijn het de kinderen zelf die positief getest zijn. 

Voor de kinderen die thuis zitten, schakelen we over naar 

thuisonderwijs. Ze krijgen van de leerkrachten de weektaak en zij 

gaan dan zelfstandig en/of met ondersteuning van de ouders hun 

schoolwerk maken. Hoe zit het dan met leerlingen die besmet zijn en 

de maatregelen die daarbij gelden voor de rest van de groep?  

Voorheen moest de hele groep in quarantaine, maar nu staat er in 

de beslisboom bij de categorie nauwe contacten een uitzondering: 

groep- en klasgenoten van één besmet persoon hoeven NIET in 

quarantaine. Zijn er meerdere kinderen in een groep besmet, dan 

geeft de GGD advies over wat te doen.  

Door de nieuwe coronagolf en alle andere griepachtige 

verschijnselen die er rondwaren in school komt er wel eens een 

moment dat er een leerkracht uitvalt. Wij proberen dan voor de 

groep een invalleerkracht te regelen. In bijna alle gevallen moeten 

we dit binnen ons eigen team oplossen, want de invalpool van Blosse 

is zo goed als leeg. Zo komt er ook een moment waarbij we 

uiteindelijk geen inval kunnen regelen en in dat uiterste geval blijft de 

groep thuis. Dat is dit schooljaar nu 3x gebeurd. Wat dat betreft zijn 

het spannende tijden en in het geval er een groep thuis moet blijven, 

zullen we u zo snel mogelijk informeren.  



 

 

Coronamaatregelen weer aangescherpt 

Na de afgelopen persconferentie zijn de maatregelen weer 

aangescherpt. Bij Blosse is de coronataskforce nieuw leven in 

geblazen en heeft het College van Bestuur onderstaand bericht voor 

de ouders opgesteld. 

Beste ouders/verzorgers, 

Vanaf 13 november zijn de coronamaatregelen weer 

aangescherpt in Nederland. Gelukkig kan het basisonderwijs en de 

kinderopvang gewoon doorgang blijven vinden. Er zijn geen 

ingrijpende maatregelen van toepassing op ons onderwijs en 

opvang. 

Om onze kindcentra een veilige leer- en werkomgeving te houden 

voor de kinderen en teamleden, vragen we je om op de 

momenten dat je het kindcentrum betreedt, anderhalve meter 

afstand te houden van de andere volwassenen. 

Voor iedereen is de quarantaineplicht aangescherpt. Als een 

huisgenoot positief test op corona, gaan de overige huisgenoten in 

quarantaine. Dit geeft een extra druk op de bezetting van ons 

team. Mocht een teamlid in quarantaine moeten gaan, dan is het 

een uitdaging om vervanging te organiseren. Als dit in het uiterste 

geval niet lukt, zullen we genoodzaakt zijn om over te stappen op 

thuisonderwijs of de groep te sluiten. Er zijn bijna geen vervangers 

beschikbaar. 

Voor nu willen we vooral zeggen: blijf gezond en let een beetje op 

elkaar. 

Jeanette de Jong en Remco Prast 

College van Bestuur Blosse 

 

Oproep!  

In de groepen 1,2 en 3 wordt heel veel gebruik gemaakt van 

Playmobil. Bij veel thema’s zijn materialen van Playmobil in te zetten 

in het spel. Dit is goed voor de woordenschat van kinderen, in groep 

3 wordt het leesactiviteiten gebruikt, het stimuleert de fantasie en is 

het goed voor de ontwikkeling van het rollenspel.   

Heeft u thuis Playmobil waar niet meer mee gespeeld wordt, dan 

nemen wij dat graag voor een zacht prijsje van u over. (gratis mag 



 

 

ook 😉) 

Het gaat dan vooral om materiaal uit het dagelijks leven. 

Bijvoorbeeld een luchthaven, ziekenhuis, winkels, voertuigen, 

bouwmachines, boerderij enz.   

Alvast hartelijk bedankt voor het meedenken.  

En nog een oproepje! 

Wij zijn op zoek naar ouders/vrijwilligers die het leuk vinden om te 

helpen met het plastificeren van de nieuwe boeken voor de 

schoolbieb. Mocht u hierbij willen assisteren kunt u zich hiervoor 

aanmelden bij juf Martijntje 

Ouderraad Na de herfstvakantie hebben we vorige week op school Sint 

Maarten gevierd. De lampionnen waren prachtig en na een rondje 

zingen in school werd iedereen dik verdiend beloond. 

We maken ons nu allemaal klaar voor de feestelijke periode van 

Sinterklaas en Kerst. Vanuit de ouderraad zijn we samen met de 

leerkrachten volop bezig om er voor de kinderen heerlijke feestjes 

van te maken! 

Zo weten we dat Sinterklaas en zijn Pieten onze school op 3 

december komt bezoeken en het zou zomaar kunnen dat ze eerder 

al een keer langskomen om de schoentjes te vullen met een 

presentje! Ook het leuke uitstapje (ssssssttt) van de groepen 1 t/m 3 

hebben we namens de ouderraad kunnen bekostigen. 

Voor Kerst zijn de ideeën en plannen samen besproken en heeft u 

reeds de eerste informatie en data vernomen.  

Ten slotte willen we graag iedereen van harte uitnodigen om de 

Algemene Ledenvergadering van de ouderraad bij te wonen op 

dinsdag 30 november om 20.30 uur via Teams. De officiële 

uitnodiging, agenda en een link naar Teams volgt binnenkort via 

Social Schools. 

Groep 1/2a Afgelopen week hebben we het thema herfst afgesloten met 

kabouter Klauter. De kinderen gingen in kleine groepjes o.l.v. een 

ouder op zoek naar de kabouter opdrachten in het bos. Het was een 

gezellige speurtocht en de kinderen kwamen dan ook dolenthousiast 

met rode koontjes terug in de groep. Ouders bedankt voor jullie hulp 

hierbij. Ook het lampionnencircuit was weer als van ouds een succes. 

En de lampionnen zijn dit jaar dan ook weer prachtig geworden. De 

kinderen konden kiezen uit een egel, een slak, een vos of een 

herfstkijkdoos. Er is hard aan gewerkt in alle kleutergroepen en de 

resultaten hiervan hebben jullie vast voor de ramen zien hangen. 

Ook hierbij kregen we weer veel hulp van ouders, superfijn dat dit 



 

 

weer mocht! 

Nu is een spannende en drukke tijd aangebroken want Sinterklaas is 

gelukkig weer veilig aangekomen in Nederland. Maar ja, brengt hij 

ons wel een bezoek?  

In de groep hebben we de werkkamer van Sinterklaas al ingericht en 

ook de inpaktafels voor de pietjes staan weer klaar. Zo kunnen de 

kinderen weer genieten van het Sinterklaas spel en de schoentjes 

vullen bij de open haard in het speelhuis. 

Groep 1/2b 
Wat een feestweken en plezier beleven wij zo met elkaar. Het 

herfstthema hebben we feestelijk afgesloten met een heerlijke en 

leerzame herfstwandeling. Vervolgens vierden wij het feest Sint 

Maarten en mochten alle kinderen en heerlijk snoepje mee naar 

school. De kinderen hebben een prachtige tekening gemaakt over 

hun Sint Maarten avontuur met hun zelfgemaakte lampionnetje. Op 

zwart papier en met wit potlood hebben zij mooie kunstwerken 

gemaakt.  

En nu zitten we toch wel in de mooiste tijd van het jaar…. 

‘Sinterklaas” 

Wat een feest toen de kinderen de klas binnen kwamen. De klas is 

helemaal in Sint sfeer gemaakt.  Er is een pietenhuis, 

pepernotenboom, Sinterklaaskamer, het kasteel van Sinterklaas staat 

in de klas met aan de kade een heleboel kinderen die wachten op 

de stoomboot. De kinderen kunnen er heerlijk mee spelen! 

Natuurlijk oefenen we vele liedjes en dansen we er op los. Ook 

kunnen we pepernoten proeven met het pepernoten spel. Wat een 

heerlijk feest is het toch!  

Groep 1/2c Het eerste feest hebben we beleefd: Sint Maarten. Met juf Judith op 

de accordeon hebben we op de 11e alle geleerde liedjes nog eens 

geoefend. De tophit blijft toch wel: “elf november is de dag” En zo 

gaan we geruisloos verder met het volgende feest : Sinterklaas. 

We werden door de kinderen al op de hoogte gehouden van de 

perikelen in het Sinterklaasjournaal, maar gelukkig zagen we 

zaterdag dat Sint en de boot toch aangekomen zijn. We zullen weer 

allerlei activiteiten gaan ondernemen; zo lopen er nu al de pietjes, 

het paard en Sinterklaas in de klas rond en in de pepernotentafel 

wordt veelvuldig gespeeld. Hoe dat eruit ziet? Jullie kunnen de 

komende weken weer een kijkje in de klas komen nemen: We zullen 

daarvoor een planner versturen. 

Groep 1/2d De afgelopen twee weken stonden vooral in het teken van 

kennismaken voor ons. Een nieuwe school, nieuwe collega’s, een 

nieuwe klas en nieuwe kinderen die nieuwe juffen kregen. Wat een 

leuke groep is 12D en wat hebben zij de veranderingen ook goed 

opgepakt…Juf Esther op maandag en dinsdag en dan de rest van 

de week Juf Joke. Twee nieuwe juffen die het misschien soms net 



 

 

even anders doen dan ze gewend zijn. Vol enthousiasme vertelden 

ze ons ‘hoe alles moet’ en die hulp was fijn. We genieten van jullie 

kinderen en hebben het enorm naar ons zin.  

 

Na de herfstvakantie hebben ze prachtige lampionnen gemaakt 

tijdens het circuit.…11 november was de dag…wat hebben ze 

genoten met hun lichtjes langs de deuren….én het was droog. Ook 

sloten we het herfst thema af met kabouter Klauter tijdens een 

herfstwandeling in het bos. In de klas maakten de kinderen een 

paddenstoel en sommigen ook een kabouter van een dikke tak. We 

leerden een opzegversje over een spinnetje en zongen liedjes over 

de herfst. Nu gaan we de gezellige feestdagen in.  Sinterklaas is 

zaterdag met zijn pieten aangekomen in ons land. De kinderen zullen 

dit spel heerlijk kunnen uitspelen in de ‘Sint-en-pietenhoek’. We gaan 

erover zingen en werken en vooral genieten. Wij hebben er zin in. 

Groep 3A Hij komt, hij komt….. Nadat we gezellig met alle lampionnen door de 

school hebben gelopen en in 1 klas een heerlijk snoepje hebben 

gekregen, is het nog maar twee nachtjes slapen voordat Sinterklaas 

en Piet in Nederland aankomen. Gelukkig is alles goed gekomen met 

de stoomboot en is iedereen weer blij. Wij zijn nu druk bezig om een 

mooie hoek in te richten met Sinterklaas spullen. Vandaag zijn we 

een circuit gestart waarin allemaal werkjes zitten die met Sinterklaas 

te maken hebben. En ondertussen zingen we gezellig liedjes. Wat 

een leuke spannende periode. 

Groep 3B We hebben een heerlijke tijd gehad met het maken van onze 

lampionnen. Echte groep 3 lampionnen met letters erop. Enthousiast 

werd eraan gewerkt en 12 november werd er heerlijk gesnoept! 

Daarna zijn we doorgegaan met ons volgende thema. Komende 

weken werken we over Sinterklaas. We zijn begonnen met het 

schrijven van verlanglijstjes. Die liggen nu in het grote boek in ons 

speelhuis, die veranderd is in de pakjeskamer van Sinterklaas. Daarin 

spelen we Sint en Piet en zijn de kinderen volop bezig met lezen en 

schrijven!  

Groep 4 

 

Het thema beroepen is afgerond en wat hebben we een hoop 

geleerd. We hebben bezoek gehad van een aantal leuke beroepen 

en hebben oude ambachten uitgeprobeerd. De kinderen konden 

kiezen uit potten bakken, brood bakken, weven of punniken. Ze 

waren erg enthousiast en er zijn mooie (en lekkere!) dingen gemaakt. 

En wat een heerlijke tijd breekt er weer aan voor de kinderen en ons. 

De gezelligheid van Sint nemen we mee de klas in door te knutselen, 

zingen en te werken over Sint. Zelfs de leesactiviteiten zullen hier de 

komende weken op aansluiten!  We wensen u alvast een gezellige 

decembermaand! 



 

 

  

Groep 4/5 De weken vliegen voorbij en wat hebben we veel geleerd en 

gedaan. Ons IPC thema wordt deze week afgerond. We hebben in 

de klas verschillende bezoekjes van beroepen gehad in de klas. Ook 

mochten we zelf op bezoek bij LookX.  

In groep 4-5 bewegen we ook heel wat af. Naast de 

beweegspelletjes tussen de lessen door hebben we genoten van 

een les zaktraining (kickboksen) en twee lessen judo. Binnenkort 

krijgen we ook nog een lesje Zumba dansen.  

Juf Henny is ook bij ons gestart in de groep. Zij vervangt juf Dineke 

voor de groep op maandag en donderdag. We leren haar steeds 

beter kennen en volgens de kinderen is de juf: leuk, gezellig, lief en 

aardig. Wij zijn dus heel blij met haar in onze groep.  

 

Er is ook een sfeervolle tijd gebroken. De gezelligheid van Sint nemen 

we mee de klas in door te: knutselen, zingen en te werken over Sint. 

Zelfs de leesactiviteiten zullen hier de komende weken op aansluiten. 

Naast de activiteiten passend bij Sinterklaas gaan we ons met IPC 

richten op ICT en computers. Hier leren we programmeren, werken 

met Word en leren we over internetveiligheid. We hebben er weer zin 

in!  

Groep 5 Groep 5 heeft een aantal sportieve weken achter de rug. We 

hebben een echte Zumbatraining en conditie-zaktraining gehad in 

De Dors. En 2x een judotraining in de Dojo. En er komen nog meer 

activiteiten aan. Een hoogtepunt was de afsluiting van het IPC 

project over luchthavens. Met de trein zijn we naar Schiphol gereisd 

waar we alle zaken van de luchthaven hebben bekeken waarover 

we hebben geleerd. Super gaaf was het. Deze week starten we met 

het nieuwe thema: schilderijen. Wederom een fantastisch thema. We 

hebben er zin in. 

Groep 6 en  

Groep 7 
Wat een belevenis was het voor zowel de kinderen, de juffen als de 

ouders: de afsluiting van het IPC thema Luchthavens. Samen met 

een jarige papa, twee papapiloten en heel wat andere fantastische 

hulpouders zijn wij in de trein gesprongen om na een overstap op 

station Zaandam te belanden bij de aankomsthallen van Schiphol. 

Gewapend met een rugzak vol speuropdrachten en tekenmateriaal 

zijn de leerlingen in groepjes op ontdekkingstocht gegaan en 

hebben zij hun eigen grenzen verlegd. Zo leken de kinderen een 

ware paparazzi in zich te hebben door personeel op de foto te 

vragen en is de innerlijke Picasso aangesproken bij het tekenen van 

de luchtverkeerstoren. Moe maar voldaan hebben we Schiphol 

verlaten, met een rugzak vol mooie herinneringen terug naar Heiloo.  

Groep 6/7 Wat vliegt de tijd toch! Er zijn alweer 3 weken voorbij sinds de 

herfstvakantie. Ons IPC thema hebben we afgesloten met het uitje 



 

 

naar Schiphol. En het eerste feest hebben we alweer gehad. Samen 

met groep 6 en 7 hebben we mooie lampionnen gemaakt en St 

Maartenliedjes gezongen. En nu de gezellige en fijne Sint- en kersttijd. 

Vol verwachting klopt ons hart! Hopelijk kan het allemaal doorgaan 

en blijven we allemaal in goede gezondheid. We hebben er in ieder 

geval veel zin in. Laten we een lichtje zijn voor iedereen in deze 

donkere dagen! 

Groep 8A Wat vliegt de tijd in groep 8. Inmiddels zijn we al weer begonnen aan 

de 12e schoolweek. Het IPC thema Weer en Klimaat hebben we 

afgerond en we zijn begonnen met het thema Verhalen. Dit thema 

zijn we gestart met een verkleedfeestje. Iedereen kwam verkleed 

naar school als een persoon uit een verhaal. We hebben een 

modeshow gehouden en toneelstukjes opgevoerd. In de klas zijn wij 

ook bezig met het zo min mogelijk maken van oeps foutjes. In het 

begin van de week spreken we af hoeveel oeps foutjes er die week 

gemaakt mogen worden en aan het eind van de week kijken we of 

we dit hebben gehaald. Iedereen noteert zelf hoeveel oeps foutjes 

hij of zij heeft gemaakt. Maakt juf een oeps foutje dan wordt die van 

het totaal afgehaald. Als we minder dan het afgesproken aantal 

foutjes maken, dan verdienen we een beloning. De afgelopen twee 

weken zijn we ook bezig geweest met de huiswerkchallenge. We 

kregen meer huiswerk opgegeven dan de weken ervoor. Bijna 

iedereen lukte het om het huiswerk af te hebben. Dit is een goede 

oefening om ons voor te bereiden op het VO. Aankomende 

donderdag staat het eerste bezoek naar een VO school op het 

programma en gaan we naar het PCC Heiloo om een aantal 

proeflessen te volgen. 

Groep 8B Ze zijn goed bezig in 8b: Huiswerk plannen, zelfstandig werken in de 

klas, leenwoorden spellen, plus- en minsommen met ongelijknamige 

breuken, lezen en leren over het voortgezet onderwijs; iedereen is 

aan het groeien!  

We gaan de knusse tijd tegemoet, het IPC-thema ‘Verhalen’ past 

hier heel goed bij. Fantasie, woordkeuze, creativiteit en sfeer spelen 

in dit thema een belangrijke rol. We verdiepen ons eerst in allerlei 

verhalen uit verschillende tijdperken en landen, en we leren over het 

gebruik van beeldspraak, bijvoeglijke naamwoorden en 

omschrijvingen in verhalen. Uiteindelijk schrijft elk kind een eigen 

verhaal, zoekt daarbij passende muziek en maakt er een kunstwerk 

bij. Natuurlijk hebben we naast alle leerzame momenten allemaal 

ook heel veel zin in de feestelijke momenten die er aan komen; we 

gaan er mooie weken van maken samen! 

Plusgroep De thema's van 5/6 (voedselverspilling) en 7/8 (weer en klimaat) zijn 

afgesloten. Groep 5/6 begint deze week met het heelal en 

ruimtereizen. Het thema van 7/8 blijft nog even geheim.. 

Na de herfstvakantie kunnen wij ook een aantal leerlingen welkom 



 

 

heten in de nieuwe ‘groeigroep'. Dit zijn leerlingen uit de groepen 3 

en 4. Welkom! Deze leerlingen zullen dit jaar op de vrijdagen 

meedoen met lessen gericht op mindset en cognitieve uitdagingen.  

BSO NA EEN LEUKE HERFSTVAKANTIE in het teken van OER=STOER… 

Waarin de beroemde Thijs van Marle (bekend van Dummie de 

mummie)de kinderen heeft voorgelezen uit het onwijs leuke boek ; 

KNOTS !! (Tip voor 5/12) 

En waarin de prachtige van hout getimmerde dino’s en wollen 

mammoets ons voorbij liepen  

De bowlingballen de kegels een strike lieten gooien ….. 

En de gymzaal onveilig is gemaakt met een te gek bal tik-spel  

Gaan we weer het gewone BSOleven tegemoet, wij moeten het nu 

verder zonder Susanne doen, maar ze heeft er een leuke baan voor 

terug gekregen en wij wensen haar daar veel succes bij. Ze heeft 

van de kinderen van haar groep een mooie met een hart en 

bloemen versierde pot gekregen en daar was ze erg blij mee. De 

kinderen werden getrakteerd op een zakje chips! 

Na de eerste regen buien die tijdens onze uurtjes gevallen zijn, 

hebben we elkaar weer opgezocht binnen om gezellig samen te 

spelen en te knutselen, tuurlijk rennen we liever buiten en spelen we 

een potje voetbal met mooi weer maar dit was ook weer leuk , 

lekkere dingen gebakken en de kleurplaten zijn niet aan te slepen . 

We verwelkomen ook weer een aantal nieuwe kinderen deze 

maand en hopen dat ze net zoveel plezier beleven bij ons als alle 

anderen! 

De periode tussen de herfst en de kerstvakantie is nu ruim drie weken 

oud en we zien de winter steeds meer intreden. We spelen buiten in 

de heerlijke herfstsfeer binnen met de producten die de herfst ons 

oplevert: kastanjes, bladeren, eikels. Heerlijk knutselmateriaal! Ook bij 

’t Slot knutselen we wat af: pinchmonsters in het kader van 

Halloween, sieraden van Fimo klei, we bakken herfstcake met appel 

en kaneel en kijken soms een film….Sjakie en de chocoladefabriek, 

hoe toepasselijk in deze tijd van sint Maarten! Voor de komende 

kerstvakantie staan de activiteiten al gepland, zo gauw alles 

vaststaat, sturen we u de planning door. Alvast uw aandacht voor 

de volgende vraag…..met de kerst, op vrijdag 24 december, en 

oudjaarsdag, op vrijdag 31 december, zouden wij heel graag om 

17.00 uur dicht gaan. Uiteraard heeft u het recht om uw kind later op 

te halen, maar voor ons, om de avond gezellig in te kunnen luiden, 

zou het heel prettig zijn als u daar rekening mee zou willen houden. 

Nogmaals, geen verplichting, maar een vriendelijk en vrijblijvend 



 

 

beroep op uw medewerking!  

Overige Gym: De komende periode staat bol van de sportactiviteiten. 

Binnenkort gaan de groepen 4 tot en met 8 schaatsen op de ijsbaan 

De Meent in Alkmaar. De leerkrachten zullen de klassen hierover 

inlichten. Op 25 november is het schoolschaaktoernooi voor de 

scholen uit Heiloo. De Radboudschool gaat hier ook aan meedoen. 

Deze week zijn de selectiemomenten. Kinderen die kunnen schaken 

en graag mee willen doen zijn welkom op de selectie bij meester 

Rob in groep 5. Dinsdag en donderdag van kwart voor 3 tot kwart 

over 3 en woensdag van kwart over 12 tot kwart voor 1. 

Rond de Kerst zijn er ook activiteiten in Heiloo voor de scholen. Op 15 

december de Kerstmannen-hindernisbaan op sportpark het 

Vennewater en in de kerstvakantie een meisjes zaalvoetbaltoernooi. 

Hierover volgt nog verdere informatie.  

 De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 22 december 2021 

 


