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Woorden en beelden... 
Het coronavirus brengt heel wat eenzaamheid met zich mee. 

Overal circuleren er acties om mensen een warme boodschap te 

geven.  

Dit is ook de Vrije Basisschool van Zevergem niet ontgaan.  

Met alle kinderen van de school namen we het initiatief om 

wenskaartjes te maken. 

Deze wenskaarten werden bezorgd aan mensen van het 

woonzorgcentrum Scheldevelde in De Pinte.  

Een hartverwarmende kerstboodschap die bij de bewoners een 

glimlach op het gezicht toverde.  
 

… van een warme school!  
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Een unieke school voor jouw uniek kind.  
Een greep uit onze visie:  
Opvoeden met Don Bosco als gids en tochtgenoot  

Zoals omschreven in een brief die jullie in september ontvingen, hebben wij als schoolbestuur beslist 
om onze school onder te brengen in het schoolbestuur van Don Bosco Onderwijscentrum.  
Per 1 januari 2021 zijn wij zowel pedagogisch als juridisch verbonden aan DBOC. 

In de concrete werking van onze school zal u als ouder weinig verschil merken. De manier van werken 
en het school maken zal het nieuwe schoolbestuur zeker verder ondersteunen.  

Deze weloverwogen beslissing kwam mede tot stand door de gelijklopende visie rond opvoeden.  

We nemen jullie even mee in de visie van Don Bosco zelf.  

GRAS GROEIT NIET DOOR ERAAN TE TREKKEN. 

GROEIEN OP HET RITME VAN DE NATUUR IN EEN GUNSTIG KLIMAAT. 

Wie tomatenplantjes in de tuin heeft staan, kan het groeiproces van kleine, groene 
vrucht tot volle, rijpe tomaat op de voet volgen. Hij weet dat ze zonlicht, warmte, water 
en voedzame aarde nodig hebben. De tere stekjes dienen soms uit de wind gezet of 
vastgehecht en geleid langs stevige ranken. Onkruid of valse scheuten kun je best 
tijdig verwijderen en de plantjes voldoende ruimte geven helpt om ze op hun tempo 
rechtop te laten groeien. Ze met liefde toespreken mag je natuurlijk ook altijd proberen 
... 

Een zorgzame behandeling maakt het verschil, maar alle factoren zelf sturen en 
bepalen blijkt dan weer een brug te ver. De natuur heeft haar eigen wijsheid en wetmatigheid – haar eigen 
onvoorspelbare kuren soms – en meestal ‘groeit het graan terwijl de boer slaapt.’ 

Als schrandere boerenjongen leerde Don Bosco het groeiritme van gewassen kennen en respecteren. Dat jonge 
mensen ook de tijd mogen krijgen om ‘groot te worden’, voelde hij goed aan. Het vraagt het nodige geduld van 
hen, maar evengoed van al wie hen omringen. Toch kun je wel zorgen voor genoeg ruimte, een veilige 
omgeving, een gunstig klimaat waarin talenten zich kunnen ontwikkelen. Oog hebben voor de kracht én de 
kwetsbaarheid van jongeren betekent dat je hun krediet en kansen geeft, vertrouwen om dingen uit te 
proberen én de mogelijkheid om opnieuw te beginnen. 

Je laat hen zelf zoeken en vinden, maar biedt daarbij structuur en grenzen. Je durft hen uitdagen, maar leert je 
verwachtingen afstemmen op het haalbare. Ook ‘bomen groeien niet tot in de hemel’. 

Door Hilde Van Parys 
Bron: Don Bosco Vlaanderen 2017/5 
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Wie vertrouwd is met het opvoedingsproject van de school ziet 
onmiddellijk de gelijkenissen.   

…. Vanuit onze visie op zorgzame groei vertrekken we liever vanuit de mogelijkheden die in ieder kind zitten. … 
 
…. We blijven geloven dat er groei mogelijk is. En daar willen 
we wel eens zeer hardnekkig in zijn. … 
 
… Rekening houden met wat een kind nodig heeft, bereid zijn 
om kinderen te geven wat ze nodig hebben, ... het 
blijft ook in deze tijd nog steeds echt een beleidskeuze van een 
school vanuit een sterke visie op onderwijs. En 
op zorg! … 
 
… Het onontbeerlijke gevoel van graag gezien te zijn, en te 
mogen zijn wie je bent. In jouw uur en op jouw wijze. … 
 
… Goed kijken naar kinderen is heel belangrijk om hun resultaten naar waarde te schatten. Daarbij staan de 
vorderingen van de kinderen ten opzichte van zichzelf centraal, niet hun plaats in de klasgroep. … 

 
… Schitterend is dat, want belangrijker dan wàt je doet, is dat je het 
graag doet, dat je je talenten optimaal benut en dat je vooral... 
gelukkig bent! … 
 
… Kinderen groeien echter vooral door een eerlijke, maar positieve 
feedback. ‘Dit deed je goed. We zijn er nog niet en we beginnen nu 
aan de volgende stap’. Een goede feedback is immers één van de 
krachtigste hefbomen voor goed onderwijs. Zo krijgen ook de 
kinderen zelf een realistische kijk op hun mogelijkheden. En met deze 
mogelijkheden zullen ze hun volwassen leven uitbouwen… 
 
… We brengen ze iedere keer weer naar de volgende zone van 
ontwikkeling, en zo mogen ze groeien… 

 
Bron: Visie op een zorgzame groei:”Een unieke school voor jouw uniek kind.”  
(zie ‘Brochures en fiches op onze website) 
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Dank je wel!   

Doordat de samenstelling van ons schoolbestuur enigszins zal veranderen, wil ik toch even van de gelegenheid 
gebruik maken om het voorlopig nog ‘huidige’ schoolbestuur te bedanken! 

Deze leden van het schoolbestuur zijn stuk voor stuk vergroeid met de school en met Zevergem. Sommigen zijn 
zowel oud-leerling, oud-ouder als oud-ouderraadslid (toen nog oudercomité). Anderen, ooit inwijkelingen in 
Zevergem, hebben de school leren kennen en appreciëren als ouder en hebben zich tijdens hun ‘Zevergemse 
schoolcarrière’ jarenlang ingezet in de ouderraad. 

Evenals onze ouderraad, onze schoolraad en heel wat 
anderen zijn ook zij gedreven vrijwilligers!  

Op zaterdag 5 december kregen zij op de ‘dag van de 
vrijwilligers’ dan ook een welverdiende attentie. 

 

 

Het schoolleven zoals het is... 

Jaarthema: Hoe? Zo! 

In de eerste week van het schooljaar kreeg onze school al meteen hoog bezoek van professor 

Kweetetniet en professor Kwistetal. Eigenlijk wilde professor Kwistetal een heuse voorstelling doen van 

één van zijn laatste ontdekkingen, maar dat was zonder professor Kweetetniet gerekend…  

Plots bedacht hij dat hij eigenlijk heel wat grote problemen had en daar wilde hij kost wat kost een 

oplossing voor vinden, tot ergernis van de andere professor. 

Zo bedacht professor Kweetetniet dat hij altijd een appel 

meekrijgt van zijn allerliefste mamaatje naar school, maar dat 

deze altijd bruin wordt en dat vindt hij niet fijn. Of hij vroeg 

zich af hoe hij de lucht terug uit een ballon kon krijgen 

zonder deze stuk te maken. Maar dat was nog niet alles, hij 

had nog meer problemen! De mama van de professor 

vertelde hem vaak het verhaaltje van de 3 biggetjes, dus vroeg hij 

zich af hoe je nu écht het stevigste huisje kan bouwen. Als laatste 

had hij nog één probleem. De professor speelt graag het spelletje 

“Dokter Bibber”, maar er gaat steeds een lampje branden of een 

geluidje af als hij een fout maakt. De professor wilde toch graag 

weten hoe dat nu precies komt.  
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Het was duidelijk, professor Kweetetniet had héél wat problemen en professor Kwistetal deed zich 

precies toch een beetje slimmer voor dan hij was, want ook hij kon niet meteen een oplossing geven.  

Gelukkig hebben wij op school héél wat knappe kinderen die de professors graag wilden helpen. De 

tweede kleuterklas, klas 1, klas 3 en klas 5 gingen de voorbije weken aan de slag met deze grote 

problemen en zochten naar een geschikte oplossing. Intussen gingen de andere klassen aan de slag 

met kleine problemen, want ook deze komen we geregeld tegen op onze school.  

De kinderen van onze school stonden dan ook te 

popelen om hun gevonden antwoorden te delen met 

de rest van de school, maar vooral met professor 

Kweetetniet en professor Kwistetal. Gelukkig 

kwamen zij net voor de vakantie terug naar school 

om even te luisteren. Maar ai ai ai, daar was 

professor Kweetetniet alweer met een heleboel 

nieuwe problemen. Benieuwd of we deze ook zullen 

kunnen oplossen! 

Een kijkje in één van de klassen…  

De voorbije periode werkte onder andere de 5de klas aan hun groot probleem: wat hebben we nodig 

om elektriciteit op te wekken? Ze experimenteerden en staken een stroomkring in elkaar. Het geheel 

werd verwerkt in een spel met bibberspiraal.  

Om dit spel aantrekkelijk voor te stellen, werd alles verwerkt in een mooi versierde doos. U ziet ze hier 

aan het werk.  
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Zeeklas voor de tweede graad. 

Eind september trokken wij - de kinderen van klas 3 en klas 4 - naar 
Oostduinkerke voor een fantastische driedaagse aan zee. De 
weergoden waren ons niet altijd even goed gezind, maar dat kon ons 
niet deren om allerlei leuke avonturen te beleven!  
 
De eerste dag maakten we al meteen een stevige wandeling naar de 
haven van Nieuwpoort. Gelukkig was het zonnetje van de partij en 
konden wij bovenop het dek van de Seastar genieten van een 
boottochtje door de haven. Dit was niet zomaar een “pleziervaartje”, 
wij moesten ook heel goed opletten en luisteren naar wat de gids 
vertelde, want op het einde kwam er een quiz. Wanneer wij 7/10 of 
meer haalden, konden wij een echt matrozendiploma verdienen. En ja 
hoor, we haalden het!  
 

 
 
 
Op dag 2 trokken wij naar “De Hoge Blekker”, een 
heus natuurreservaat uitgestrekt over de duinen. 
Hier maakten we in 2 groepen - en onder leiding van 
een gids - de Doornpannewandeling. Tijdens deze 
wandeling leerden we van alles bij over de natuur 
aan de kust. De regen zorgde voor koude en natte 
voeten en kleren, maar gelukkig konden wij ons 
terug opwarmen door te lopen, springen, rennen en 
van de duinen te rollen! Na de middag kwam het 
zonnetje stilaan terug piepen en dat was net op tijd 
voor onze heuse race met de go-karts. Er waren zo 
weinig mensen op de dijk dat wij een heel groot stuk 
hadden om ons helemaal uit te leven, wat was dat 
fantastisch! Daarna hebben we allemaal samen een 
lekkere warme wafel gegeten, want voor een ijsje 
was het toch net een beetje te fris ;-).  

 
Op de laatste dag trokken we tot aan de kustlijn om de 
garnaalvissers te paard te bewonderen. Door de harde 
wind en de regen trokken zij de zee in om garnalen te 
vangen. Wat vonden wij deze mensen dapper! Toch een 
beetje doorweekt door de regen trokken we terug richting 
ons verblijf “De Hoge Duin”. Daar werden we verwend met 
lekkere, warme chocolademelk en konden wij nog even 
genieten van de film “Garfield”. Helaas zat onze 
driedaagse er al op en moesten wij terugkeren naar 
Zevergem, maar wij waren wel heel blij om onze mama’s 
en papa’s terug te zien! Wat hebben wij drie dagen volop 
genoten aan zee! 
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Lezen is leuk!  
 
Samen naar de bib! 
Ook dit jaar trekken de kinderen wekelijks (klas 1, 2, 3) of om de twee 
weken (klas 4, 5, 6) naar de gemeentelijke bib van Zevergem, net 
naast de school. 
Deze gezellige, laagdrempelige bibliotheek biedt de kinderen een 
waaier aan boeken en leesmogelijkheden. In het leeszaaltje op de 
benedenverdieping kunnen de leerlingen rustig hun gekozen boek 
lezen, vertellen over hun gelezen boekje, luisteren naar een 
voorgelezen fragment,…  
De klasjuf en de zorgjuf helpen de kinderen bij het maken van hun 
keuze. 
Wie de smaak van een bib-bezoek te pakken heeft, kan in deze bib altijd terecht op zondagochtend van 10 uur 
tot 12 uur. 
 
Uit onze schooleigen bib kunnen de juffen boeken ontlenen om in de klas mee aan de slag te gaan. Onze 
leesboeken staan geordend per leeftijd en de weetboeken staan per onderwerp geordend. Ook boeken die 
aansluiten bij de leesmethode, boeken voor kinderen bij wie het lezen wat moeilijker loopt of juist heel vlot loopt, 
samenleesboeken en nog zoveel meer kan je er vinden. Veel leesplezier! 

 
Voorleesweek! 
Eind november was het terug ‘Voorleesweek’.  
 
Voorlezen is leuk, gezellig, goed voor de taalontwikkeling, de concentratie en de 
algemene ontwikkeling, het schept een band, het stimuleert de fantasie en hopelijk is het 
zo leuk dat je kind later ook zin krijgt om veel boeken te lezen. 
 
Probeer het zeker ook zelf eens uit: Samen gezellig een boekje lezen voor het 
slapengaan, even een momentje samen met je kind in de zetel genieten van een boek…  
Misschien vertelt je kind eens graag een boek aan jou.  
 
 
 

Nog niet overtuigd? Hier zijn alvast wat voorleestips die wij jullie graag meegeven:  
 
Tien voorleestips 

1. Voorleesritueel – gezellig elke dag – op een rustige plek (bv. voor het slapengaan) 
2. Samen naar de bib (welk boek interesseert mijn kind?). 
3. Lees het boek zelf eerst eens door (misschien moet je een deel aanpassen of met eigen woorden 

vertellen, kan ook zijn dat de tekst van het boek te moeilijk is). 
4. Herhaling is prima (Ze gaan het verhaal beter begrijpen, verbanden leggen en het grappig stukje uit het 

verhaal zien komen – goede geheugenoefening). 
5. Houd het boek niet voor je gezicht (zorg ervoor dat het kind jou kan zien en de plaatjes in het boek).  
6. Gebruik stem en lichaamstaal terwijl je voorleest (leef je in in het verhaal, gebruik gerust andere 

stemmen en laat jouw gezicht spreken). 
7. Taal en verhaal nog beter begrijpen – interactie (leg moeilijke woorden uit – stel af en toe eens een 

vraag – laat jouw kind vertellen wat er op de plaat staat). 
8. Laat jouw kind het verhaal gerust ook eens navertellen. 
9. Kiest jouw kind steeds voor dezelfde soort boeken? Probeer jouw kind dan ook eens te laten proeven 

van andere genres. 
10. Voorleesboeken op cd (natuurlijk niet als vervanging, maar een extraatje voor bv. in de auto of op een 

moment dat er echt geen tijd is om zelf voor te lezen). 
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Week van het bos. 

Van 11 tot 18 oktober was het ‘week van het bos’. 
Vele klassen gingen op uitstap naar het bos of werkten iets uit rond dat thema. 
De kinderen werden vanuit de werkgroep ook uitgedaagd om buiten school ook op 
stap te gaan in het bos of een leuke activiteit te doen hierrond.  
 
Enkele leuke sfeerbeelden die we doorgestuurd kregen:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

VRIJE BASISSCHOOL ZEVERGEM      Infootje 171, december 2020 
Bekijk zeker ook onze website www.vbszevergem.be voor nog meer informatie!  

Ook dit Infootje is daar terug te vinden in kleur.  
  9 

http://www.vbszevergem.be/


 

De peuters en kleuters gingen allemaal samen op uitstap naar het prachtige bos te Zevergem.  
Ze genoten van de mooie kleuren, de heerlijke geuren en de natte regendruppels op hun neus.  
 

Een nieuwe kleur 

 

Als de zomer haast voorbij is 

staat de herfst al voor de deur, 

dan krijgen alle groene blaadjes 

stuk voor stuk een nieuwe kleur. 

Soms gaat dat een beetje 

langzaam 

elke dag een blad of twee. 

Als de kabouter dus tijd heeft 

helpt hij graag een handje mee. 

 

Hij staat urenlang te zwoegen 

met een verfbord en penseel 

en hij maakt de groene blaadjes 

rood, oranje, bruin of geel. 

Eindelijk - het laatste blaadje- 

nu zijn alle bomen klaar 

en als de blaadjes straks gaan 

vallen 

harkt hij alles bij elkaar! 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

VRIJE BASISSCHOOL ZEVERGEM      Infootje 171, december 2020 
Bekijk zeker ook onze website www.vbszevergem.be voor nog meer informatie!  

Ook dit Infootje is daar terug te vinden in kleur.  
  10 

http://www.vbszevergem.be/


 

Tuinbuddy’s versus Corona => 1-0 
Het schoolmoestuinseizoen voor dit kalenderjaar zit er op. 
Het Coronamonster zorgde ervoor dat het toch allemaal net iets anders verliep dan gewoonlijk.  
Toen op 14 maart 2020 onze school op slot ging, werd de hoop op planten en zaaien bij heel wat tuinbuddy’s 
opgeborgen. Maar dat konden we toch niet laten gebeuren?!  
Van op afstand dan maar. Via filmpjes en foto’s kregen de 
tuinbuddy’s te zien hoe je aardappelen en ajuinen plant.  
“En o kijk er groeit al wat frisse sla in onze schoolmoestuin!” 
Stukje bij beetje kreeg onze moestuin vorm.  
We kruisten de vingers dat in september het moestuinseizoen dan 
echt kon van start gaan...  

Dankzij de hulp van 
enkele juffen werd ons 
moestuintje tijdens de 
zomermaanden mooi 
onderhouden. 
In september konden we dan ook met trots 
onze courgettes, tomaten, paprika’s, ajuinen, 
pompoenen, ... presenteren. 
Joepie, klas 3 kon nu aan de slag om van de 
heerlijke groentjes iets lekkers klaar te maken. 
 
We hebben groentjes geoogst, gespoeld, 
geproefd, gesneden en … soep gemaakt. 
Het werd een “buitengewoon” 
moestuinseizoen voor de kinderen die 
ondertussen in klas 3 zitten.  
 
 
 
De frietjes als afsluiter maakten gelukkig heel 
wat goed van de ‘verloren’ periode.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En nu maar hopen dat de tuinbuddy’s van klas 2 en 6 vanaf februari 2021 weer veilig ons moestuintje kunnen 
onderhouden. 
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Hij komt, hij komt… dan toch! Joepie! 
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Welkom! 
Seppe Aneca   June Debuysere 
Geboren op 13 augustus 2020 Geboren op 13 december 2020   
Broertje van Wout Dochtertje van juf Karolien  

Liyah Vermeire Diete Steenbrugge 
Geboren op 28 juni 2020   Geboren op 13 december 2020  

Zusje van Norah  Zusje van Lio 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

Deze leerkrachten stapten dit schooljaar in het huwelijksbootje 
Juf Evy & Niels 💘12.09.2020 

Meester Michiel & Jolien 💘19.09.2020 

Juf Stefanie & Sébastien 💘24.09.2020 

 

Dankbaar gedenken 
Roger Laseure Daniël Dhondt  
Overleden op 13 juli 2020 Overleden op 14 september 2020  

Vader van Bernadette Laseure, Gewezen directeur van de Vrije Basisschool Zevergem 

Oud-leerkracht Nonkel van Karlien Detemmerman, Leerkacht  

Maria Van Labeke 

Overleden op 22 oktober 2020 
Moeder van opvangjuf Liefe Vermeire, 

Overgrootmoeder van Fons, Staf, Juliette en Michelle 

Andrea Naessens  
Overleden op 20 november 2020  

Schoonmoeder van Rik Timmerman, Liliane Segers 
Lid van het schoolbestuur Overleden op 21 november 2020 

Grootmoeder van Joke Devoldre, 

Leerkracht 
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Praktische informatie  

Enkele sponsors bedanken.  

Ventileren is één van de belangrijke maatregelen die wij nemen op onze school. Maar hoe weten we nu 

dat dit wel voldoende is? Het controleren van de binnenluchtkwaliteit kwam steeds meer onder de 

aandacht en we kregen heel wat reclames toegestuurd van CO2-meters.  

Eén leverancier vond dat we dit meettoestel op school zeker moesten gebruiken en schonk ons 10 

exemplaren. Op deze manier kunnen wij constant het CO2-gehalte in het klaslokaal meten en krijgen 

we een visuele indicatie van onze luchtkwaliteit.  

Dank je wel Renson! Creating healthy spaces is op onze school alvast een feit.  

 

De werking en de nood van handgel hoef ik jullie allemaal niet meer uit te leggen. Het 

gebruik hiervan wordt stilaan een gewoonte.  

De handgel op school wordt dan weer gesponsord door Eres Sapoli. Dank alvast om 

ons te helpen bij deze veiligheidsmaatregelen! 

Ook jij kan onze school steunen! 

Yes, vanaf nu kan iedereen die online shopt ons steunen! 
Huh? Online shoppen en steunen? Hoe kan dat? Maak kennis met Trooper. Een website die ervoor 
zorgt dat je onze school kan steunen door één extra klik wanneer je online shopt. En jouw aankopen 
kosten je geen eurocent meer. 
 
Hoe werkt Trooper? 
1. Je surft naar onze Trooperpagina: www.trooper.be/vbszevergem . 
2. Je kiest de webshop waar je wil shoppen en klikt op het logo. Door die klik weet de webshop dat jij 
ons wil steunen. 
3. Je shopt en betaalt zoals je altijd doet. Je betaalt dus geen eurocent extra. 
4. De webshop schenkt gemiddeld 5 procent van jouw aankoopbedrag aan onze school. 
 
Via www.trooper.be/vbszevergem kan je heel wat kopen. Shop bij meer dan 600 webshops: 
electronica & multimedia, speelgoed, een weekendje weg, kledij, parfum, een cadeautje, eten en 
drinken en nog veel meer! 
 
Heb je nog iets nodig binnenkort? Bestel het eens via 
www.trooper.be/vbszevergem en steun onze school.  
 
Alvast bedankt! 
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Onze kinderen… onze fotomodellen. 

Knack, wo. 18 november 2020, pagina 27 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s: Jonas Lampens 

Onze kinderen… onze redactie van de Pretgazet. 

De Pretgazet, door en voor kinderen! 

Drie keer per jaar kruipen de redactieleden van onze Pretgazet in hun pen. 

Op vrijwillige basis komen enthousiaste schrijvers en tekenaars uit klas 4, 5 en 6 ’s morgens of in de 

middagpauze naar de Klimklas waar ze hun creativiteit de vrije loop laten. 

Ze verwennen de lezers graag met hun raadsels, recepten, taalspelletjes, kleurplaten, rekenspelletjes, 

moppen, interviews,… en nog zoveel meer. 

Enkele leerlingen nemen de lay-out voor hun rekening. Ze zorgen ervoor dat alle redactiewerkjes 

vanuit de klassen en de redactieploeg een plekje krijgen in de Pretgazet. 

De pretgazet wordt meegegeven met alle kinderen van de school en is terug te vinden op onze 

website www.vbszevergem.be.  

Natuurlijk hopen we ook dat volwassenen eens een kijkje nemen in de Pretgazet! 

Alvast veel leesplezier! 
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Inschrijven voor 2021-2022 (Kinderen geboren in 2019!) 

Via deze link kan je de uitgebreide brochure inkijken: https://depinte.aanmelden.in/schoolbrochure  

Stuur gerust een mail naar info@vbszevergem.be om meer informatie te krijgen. Wij helpen je graag!  

Ook in andere klassen is er nog plaats voor jouw kind! Neem zeker contact op met de school en we 

beantwoorden graag al je vragen.  
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Opendeurdag...  

Een school kiezen voor jouw kind is heel 

belangrijk.  

Heel wat informatie kunnen jullie terugvinden op 

onze website, maar dit zegt niet alles. Een goede 

school voor jouw kind is net die school waar jullie 

als ouders en jouw kind zich goed voelen. Dit kan 

je enkel en alleen weten door de sfeer op school 

eens op te snuiven en eens echt binnen te komen 

op onze school.  

Ook tijdens deze moeilijke periode leiden wij jullie 

graag eens rond op onze school. 

Neem zeker een kijkje op onze website 

www.vbszevergem.be . Daar kan jij je registreren 

en kan alles op een zo veilig mogelijke manier 

verlopen! 

Reserveer alvast een moment op zaterdag 6 

februari. We staan met een heel team klaar om al 

jullie vragen te beantwoorden!  

Wij kijken er alvast naar uit om ook jou te 

verwelkomen!  
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