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C.B.S. ´t Klinket A t/m Z  

                       

Tramstraat 36                            

4371 BX Koudekerke                    

0118556126  
                      

klinket@primas-scholengroep.nl  www.cbsklinket.nl   
   

Voor het eerst naar school  

U heeft uw kind bij ons op school ingeschreven. Misschien komt uw kind binnenkort al of 

misschien duurt het nog wel een poosje.  
  

Ongeveer 1 maand voordat uw kind 4 jaar wordt nemen wij telefonisch contact met u op. 

We maken dan een afspraak om samen met uw kind een middag te komen kijken in de 

kleutergroep.  
  

De eerste keer naar school is voor de meeste kinderen best spannend, het is dan fijn 

wanneer papa of mama er bij kunnen blijven.  

U kunt dan met uw kind zien hoe het er in de klas toegaat , wie de juf is en wie er allemaal bij 

uw kind in de klas zitten. De juf geeft u dan ook verdere belangrijke informatie. U kunt ook 

kijken op onze site.  
  

Meestal plannen we de eerste kennismakingsmiddag  2 tot 4 weken voordat uw kind 4 jaar 

wordt. De week daarop mag uw kind de ochtenden komen om te wennen. Nadat uw kind 4 

jaar is geworden, is uw kind elke dag welkom. Wanneer dat nog een beetje teveel voor uw 

kind is kunt u hierover een afspraak over maken met de leerkracht van uw kind.   
  

’t Klinket is een ‘open’ christelijke school. Iedereen is welkom!  

Wij vertellen Bijbelverhalen, bidden, danken en zingen dagelijks met de kinderen. Eens 

per jaar houden wij een schoolkerkdienst. Er wordt veel aandacht besteed aan het 

omgaan met elkaar, aan waarden en normen.  
  

  

Wij hebben een school vol leuke, vrolijke en 
lieve kinderen:  daar word je elke dag blij van!  

  
Leren en leven  

Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen veel leren, daar zijn we een school voor.  

Onze onderwijsresultaten en de rapporten die wij van de inspectie krijgen zijn goed. Naast 

goed en veel leren, besteden wij veel aandacht aan beweging, beeldende vorming, 

computeronderwijs en sociale vorming: met elkaar leren leven! (hoofd, hart en handen).  

http://www.cbsklinket.nl/
http://www.cbsklinket.nl/
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Aandacht  
U heeft uw kind aan ons toevertrouwd.  

Wij zullen ons uiterste best doen uw kind de aandacht schenken die het nodig heeft.  

Als uw kind extra hulp nodig heeft of als het extra stof aan kan, zullen wij dat aanbieden.  
 

Aantallen  
In het schooljaar 2021 - 2022 werken we op ’t Klinket met acht groepen; groep 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 en 8.  De groepen tellen gemiddeld  23 kinderen.   
 

Activiteitencommissie:   
Een groep van 5 ouders die veel activiteiten organiseren.     

Contactpersoon: Wendy Duijm  
 

Bankrekeningnummer van de school  
NL 07 RABO 034.93.86.072 t.n.v.  schoolactiviteiten ´t Klinket                           

 

Beeldende vorming  
De lessen beeldende vorming worden gegeven door juf Bo. Juf Bo is kunstenares en heeft de 

kunstacademie gevolgd. Zij leert de kinderen om naar kunst te kijken en er over te praten. 

Heel waardevol! Uiteraard maakt zij ook met de kinderen de meest fantastische 

werkstukken.  

Brengen  
Veel kinderen worden met de auto van en naar school vervoerd. Gelukkig gaven velen van u 

gehoor aan onze oproep om de auto niet in de straat van de school te parkeren en fietsend 

dan wel lopend naar school te komen. Wij hopen dat het zo blijft!  
   

Cadeau  
Tot en met groep 2 wordt er voor Moeder- en Vaderdag een cadeautje gemaakt.   

Wij verzoeken u vriendelijk zelf voor een attentie te zorgen voor jubilea en verjaardagen van 

familieleden.  

 

Christelijke school  
‘t Klinket is een open christelijke school die openstaat voor andersdenkenden en deze 

respecteert. Onze christelijke identiteit komt dagelijks tot uiting in grote en kleine dingen: 

het dagelijks bidden en danken als momenten van bezinning, het luisteren naar en praten 

over verhalen uit de Bijbel, het zingen van Bijbelliedjes, de jaarlijkse schoolkerkdienst, de 

vieringen, maar ook in de manier waarop wij als volwassenen en kinderen met elkaar 

omgaan.  
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Contacten met de ouders  
Alle kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport mee. We houden voortgangsgesprekken 

en rapportavonden om ouders de gelegenheid te geven over hun kind(eren) te komen 

praten. Indien nodig of wenselijk is er uiteraard meer overleg mogelijk.  

Via Parro wordt u op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen in de groep en worden er 

foto’s van de kinderen gedeeld.  

De activiteitencommissie is een groep ouders die de school op allerlei manieren helpt met 

hand en spandiensten bij speciale activiteiten.  

Wij hebben als school een medezeggenschapsraad: hierin zitten drie personeelsleden en drie 

ouders, die meedenken en -praten en -beslissen inzake het schoolbeleid.  
  

Onze schoolgids is te vinden op onze site: www.cbsklinket.nl   
  

Contactpersoon (vertrouwenspersoon) 
Onze IB-er juf Jacqueline is tevens contactpersoon voor kinderen.  

Zij kunnen bij haar binnen lopen met kleine en grotere problemen.  

Pesten, verdriet, rouwverwerking zijn zaken die aan de orde kunnen komen.  

Juf Jacqueline is het luisterend oor. Het kan voorkomen dat juf Jacqueline een probleem 

zorgwekkend acht en zal dan doorverwijzen naar schoolmaatschappelijk werk. Dit in overleg 

met de ouders. Zijn er vermoedens van verwaarlozing of mishandeling dan heeft de school 

andere kanalen om dit kenbaar te maken  (AMK, GGD, vertrouwensinspectie).   

Eric Sulkers, voormalig kinderarts ADRZ, is onze externe vertrouwenspersoon 

(info@ericsulkers.nl) 
 

Directie  
Martien le Clercq  

Tel. 0118 – 556126  

Klinket@primas-scholengroep.nl   
  

Eten en drinken  
Iedere ochtend, rond tien uur, is er gelegenheid voor de kinderen hun meegebrachte 

tussendoortjes  te nuttigen. Evenwichtige voeding is belangrijk voor kinderen. Iedere dag 

moeten zij goede voeding-  en bouwstoffen binnenkrijgen.   

Gelukkig blijken velen van u zich hiervan bewust en krijgen de kinderen een voedzaam 

tussendoortje  mee; geen snoep en geen suikerhoudende drankjes.   

Gedurende het schooljaar delen wij 20 weken lang gratis schoolfruit uit, gesubsidieerd 

vanuit de EU.  

 
   

http://www.cbsklinket.nl/
http://www.cbsklinket.nl/
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Gevonden voorwerpen  
Alle gevonden voorwerpen worden in speciale bakken gedurende een maand bewaard in 

de hal bij de voordeur.  Na ze nog een keer in de hal te hebben tentoongesteld, worden ze 

opgeruimd. Komt u regelmatig eens kijken. Wij vinden vaak prachtige (sport) kleding.  

Zonde om weg te doen!  

  

Gymnastiek  
Tijdens de gymles is speciale kleding verplicht: gympak of sportbroek met shirt. In de 

gymzaal mogen geen schoenen gedragen worden die ook buiten worden gebruikt. Voor 

kleuters graag instappers of  schoenen met klittenband.  

Merkt u alstublieft de kleding en tassen met de naam van uw kind en die van de school.  
  

Gymrooster  

Groep 1 gymt op woensdag      

Groep 2 gymt op vrijdag  

Groep 3  gymt op donderdag  

Groep 4  gymt op  vrijdag 

Groep 5 gymt op donderdag 

Groep 6  gymt op donderdag 

Groep 7 gymt op maandag 

Groep 8 gymt op donderdag  

    

Vrijstelling van bewegingsonderwijs  

Alleen op medische en religieuze gronden kan vrijstelling worden verleend van deze 

lessen.  De kinderen worden opgevangen door andere leerkrachten en voeren 

vervangende activiteiten uit  zoals werken op de computer en zelfstandige werktaken.   

Overlegt u even met de desbetreffende leerkracht?  

 

Hoofdluis  
Op ´t Klinket zijn ´luizenmoeders´. Deze moeders hebben zich gespecialiseerd in het 

opsporen van  hoofdluis. Regelmatig worden een of meerdere groepen onderzocht op 

aanwezigheid van hoofdluis.  De frequentie hangt af van de noodzaak. Wanneer er sprake is 

van hoofdluis worden alle ouders hiervan op de hoogte gebracht. Ouders van 

desbetreffende kinderen krijgen een apart briefje mee.   

Alle ouders worden geacht hun medewerking te verlenen aan deze controles.   

Wij verzoeken u vriendelijk, doch zeer dringend, zelf alert te blijven op eventuele 

aanwezigheid  van hoofdluis. Geeft u het door aan de leerkracht van uw kind als u 

hoofdluis signaleert?  Als we er vroeg bij zijn, kunnen we het snel onder controle 

hebben.  
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Informatie over het kind, gescheiden ouders  
De school beschikt over veel informatie over de ontwikkeling van uw kind.  

Doordat gezinssamenstellingen en verzorgingssituaties nogal kunnen verschillen, is mede op 

grond van wettelijke regels nagedacht over ‘wie heeft recht op welke informatie’. Hierna 

vindt u de daarvan afgeleide gedragsregels voor de school in de situaties die het meest 

voorkomen nadat ouders zijn gescheiden. Vanzelfsprekend stelt de school zich altijd, met 

het belang van het kind voor ogen, zo neutraal mogelijk op tegenover alle betrokkenen.   

 

Wanneer beide ouders belast zijn met het ouderlijk gezag en het kind woont permanent of 

beurtelings bij één van de ouders:   

Het contact tussen ouder en school loopt via de ouder bij wie het kind op dat moment in 

huis woont.  De school gaat er van uit dat alle relevante informatie door de betreffende 

ouder aan de ander wordt door gegeven. Indien dit niet gebeurt dient de ouder die de 

informatie niet krijgt zelf contact op te nemen met de school om hierover - indien nodig – 

andere afspraken te maken.   

Bij aanvragen voor vakantie buitenom de schoolvakanties is op het aanvraagformulier ook 

de handtekening nodig van de ouder waar de kinderen wonen.  

  

Wanneer één van de ouders het ouderlijk gezag heeft:   

De ouder met gezag heeft de verplichting om de ouder zonder gezag op de hoogte te 

houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen.   

Scholen hebben informatieplicht naar de ouder die het ouderlijk gezag niet heeft, maar die 

plicht kent wettelijke beperkingen (BW1:377c).   

De niet met het gezag belaste ouder moet uitdrukkelijk de school om informatie vragen.   

  

Wanneer ouders nieuwe relaties zijn aangegaan:   

De school heeft geen informatieplicht aan eventuele nieuwe relaties. Indien een ouder 

wenst dat de nieuwe relatie aanwezig is bij gesprekken op school staat de school hiervoor 

open.  De school geeft geen informatie aan de nieuwe relatie zonder het bijzijn van één van 

de ouders.   

 

Inspectie onderwijs  
Postbus 7447                              

4800 GK Breda  

Tel. 0800 - 8051 info@owinsp.nl   

Jaarplan  
Onderwerpen waaraan wij het komende jaar werken:  

Passend onderwijs, LIST lezen, veilige school, huiswerkbeleid.  
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Jarig  
Jarigen worden altijd in het zonnetje gezet. Rond tienen vieren we verjaardagsfeestjes.   

Wilt u daarbij zijn? Neem dan even contact op met de leerkracht van uw kind.  

Jarige kinderen mogen alleen in hun eigen groep trakteren.   

Moet uw kind zich houden aan bepaalde dieetvoorschriften?  

U kunt voor uw kind een speciaal traktatiedoosje samenstellen dat wij bewaren op 

school.  De vierde verjaardag van de kinderen vieren we niet op de basisschool, dat 

doet de  peuterspeelzaal namelijk al  

 

Klachten  
Landelijke klachtencommissie  

Postbus 694  

2270 AR Voorburg  
Tel. 070 - 3861697 www.klachtencommissie.org  Zie ook :  
www.cbsklinket.nl :  klachten  
 

Kinderraad  
Het streven is om vier keer per jaar bij elkaar te komen. Dit onder leiding  van meester 

Martien.  

Kinderen kunnen dingen ter tafel brengen die spelen in de klas, op het plein of in school.  

Problemen of wensen. Met elkaar worden oplossingen bedacht en ideeën 

gemaakt. Vanaf groep 5 wordt per groep twee leden voor de kinderraad gekozen.  

 

Managementteam Primas-scholengroep  
Agnes de Jong  

0118 569194  
  

Medezeggenschapsraad   
Ouders  
Annemiek van Noort  
Marianne Meijers  
Elmy Leendertse - Osté  

Leerkrachten   
Juf Ilse 
Juf Ilona  
Juf Danitsja 
 

Naschoolse activiteiten  
Kinderen ‘moeten’ tegenwoordig heel veel. Wij hebben dus een bewuste keuze gemaakt en doen 
mee aan het schoolvoetbaltoernooi.   
  

http://www.klachtencommissie.org/
http://www.klachtencommissie.org/
http://www.cbsklinket.nl/
http://www.cbsklinket.nl/
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Ouderhulp  
Er worden in het schooljaar tal van activiteiten georganiseerd. Ruim van te voren wordt er per mail of 

per brief een beroep gedaan op de ouders.  

   

Wij zijn verschrikkelijk blij met onze ouderhulp! 

  

Heel wat activiteiten zouden geen doorgang vinden als uw hulp zou ontbreken.  En 

vaak zijn dat activiteiten die de extraatjes vormen voor uw kind.  

  

Pestprotocol  
Twee keer per jaar wordt rond het rapport een vragenlijst door de kinderen ingevuld. De 

leerkracht maakt a.d.h.v. deze ingevulde lijst een analyse en onderneemt daar waar nodig 

stappen. Bespreking met het betreffend kind, de betreffende ouders en de collega’s. In elk 

geval komt de vragenlijst tijdens de rapportbespreking met de ouders aan de orde.  
  

Stappenplan:   

1. Oplossing in de groep.   

Geen tevredenheid:   

2. Oplossen in het team: de zaak breder trekken.   

Geen tevredenheid:   

3. Oplossen met behulp deskundige vanuit de schoolbegeleidingsdienst.  
      

Regels worden samen met de kinderen opgesteld. Doel: op een fijne manier met elkaar 

omgaan zonder pestgedrag in een prettige sfeer voor kinderen en leerkrachten. De 

groepsregels hangen in de klas.  
  

Primas Plusklassen  
Op onze scholen wordt veel aandacht besteed aan de leerlingen die extra zorg nodig 

hebben. Enkele jaren geleden richtten de acties zich vooral op de leerlingen die onder het 

gemiddelde te verwachten niveau presteren; zowel op cognitief als op sociaal emotioneel 

gebied.  

Dit is een goede zaak en wij geven deze kinderen graag de extra aandacht die zij nodig 

hebben. In toenemende mate hebben scholen echter te maken met kinderen die extra 

aanbod nodig hebben. Leerlingen krijgen de mogelijkheid onderwijs te volgen in de Primas 

Plusklas. In de Plusklas ontmoeten de leerlingen andere (hoog)begaafde leerlingen.  

In de Plusklas wordt gebruik gemaakt van “De Pittige Plus Torens”.  Een 

onderwijsprogramma dat speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld is. Sinds het schooljaar 

2017 – 2018 geven wij de Plusklas vorm in samenwerking met Archipelschool De Sprong.  
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Zie ook de website pittigeplustorens.nl  
  

Pittige Plus Torens  

De Pittige Plus Torens zijn ontwikkeld door Virginie Gmelich Meijling-van Dooren van 

Creative Kids  

Concepts. Dit Zeeuwse bedrijf, gevestigd in Goes, heeft tevens het Techniek Torens en het  

Kunstkabinet ontwikkeld. Wij mogen trots zijn op dit Zeeuwse bedrijf, dat ook landelijk 

enorm aan de weg timmert.  

Selectie   

De school selecteert de kinderen. Criteria: ervaringen school, CITO toetsen en de 

signaleringslijst (hoog)begaafden. Kinderen van al onze dertien Primas-basisscholen die in 

aanmerking komen doen mee! Als kleine plattelandsscholen zouden wij dit nooit voor elke 

school apart op kunnen zetten maar juist omdat wij samenwerken, kan ook dit voor alle 

betreffende kinderen gerealiseerd worden.  

Leerkracht  

De Plusklas wordt geleid door leerkrachten uit onze vereniging.  

Zij zijn geschoold in het werken met de Pittige Plustorens  

Resultaten van het onderwijs   
Zie: www.cbsklinket.nl   zie Schoolgids  
 

Schoolfotograaf  
In mei 2022 zal de schoolfotograaf pas- en groepsfoto’s maken. De precieze datum zal t.z.t. in de info 

worden opgenomen.  

 

Schoolgebouw  
Ons gebouw is kleurrijk, uitnodigend en netjes.  

In ‘Grote Pien en kleine Pien’ kunnen onze kinderen overblijven en gebruik maken van de 

voor- en naschoolse opvang.  
 

Schone school  
We hebben een prachtige, schone school. Dat willen we zo houden.   

Daarom besteden de schoonmaaksters en de leerkrachten veel aandacht aan de 

schoonmaak en aan het opruimen van rommel.  

Daarom moeten de kinderen binnen iets anders aan hun voeten hebben dan buiten. Dit 

geldt enkel voor groepen 1. Zij spelen nog veel buiten.  

Dat mogen pantoffels, slippers of andere schoenen zijn. Van school krijgen de kinderen een 

tas om de schoenen in op te bergen.  

Er mag in school en op het schoolplein niet gerookt worden.  
  

http://www.pittigeplustorens.nl/
http://www.pittigeplustorens.nl/
http://www.cbsklinket.nl/
http://www.cbsklinket.nl/
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Schoolreisje   
Met de kinderen van de groepen  1 tot en met 6 gaan we op schoolreis.  

We kiezen iets in de periode van april tot en met juni.  
  

Met de groepen 7 en 8 gaan we op schoolkamp.  

Voorziet u problemen, geef dit dan zeer tijdig aan.  
 

Schoolarts / GGD  
Uw kind wordt in groep 2 en 7 opgeroepen voor een preventief geneeskundig onderzoek 

(PGO). Enkele weken voor het onderzoek krijgen de ouders, de leerkrachten en op het elfde 

jaar het kind  zelf vragenlijsten.  

Voor het bezoek aan de jeugdarts neemt een jeugdverpleegkundige of 

jeugddoktersassistente de  lijsten door, meet de lengte, het gewicht, het gezichtsvermogen 

en het gehoor en filtert de  probleemgebieden eruit. Daarna onderzoekt de jeugdarts onder 

andere hart, longen, rug en motoriek en bespreekt de uitslagen, met name de 

probleemzaken. Het PGO op 11-jarige leeftijd omvat vaak alleen een gesprek met de 

jeugdverpleegkundige, die bij problemen de jeugdarts erbij vraagt.   

Afhankelijk van subsidies en de interessegebieden van de jeugdartsenteams, kunnen de  

aandachtsgebieden van de onderzoeken en de uitgebreidheid ervan per regio verschillen.    

Zo nodig vindt verwijzing plaats naar specialistische hulp.  

Problemen die te maken hebben met het functioneren op school worden teruggekoppeld 

naar de  leerkracht. Ouders die buiten de geplande onderzoeken om de jeugdarts willen 

spreken, bijvoorbeeld over school- , gedrags- of spraakproblemen, kunnen altijd een 

afspraak maken  

   

Meer weten? Kijk opwww.kinderplein.nlschoolarts en www.ggd.nl  
  

Schooltijden:  
Groep 1 tot en met 8; 08.30 – 14.00 uur 

 

Schoolregels  
Als school hebben wij schoolregels.  

Iedereen die met onze school te maken heeft, wordt geacht deze regels te respecteren.   

Wij willen dat iedereen op onze school zich prettig voelt.   

Wij verwachten dat iedereen zich aan de volgende regels houdt:  

   

Wij zijn vriendelijk en beleefd tegenover anderen  

Wij gaan zorgvuldig met eigen en andermans spullen om  

Wanneer wij niet correct zijn geweest tegenover een ander, bieden wij daarvoor onze 

excuses aan  

Wanneer er onderlinge problemen zijn bij kinderen, wordt de leerkracht ingelicht 

Problemen lossen wij op door middel van gesprekken, niet door middel van 

verbaal  en/of lichamelijk geweld of door weg te lopen van school  

http://www.ggd.nl/
http://www.ggd.nl/
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Wanneer deze regels worden overtreden, zal de betreffende persoon daarop worden 

aangesproken  en volgen er eventueel maatregelen.  
  

Schoolmaatschappelijk werk  
Wat kan schoolmaatschappelijk werk betekenen?                                     

 Het schoolmaatschappelijk werk maakt samen met leerlingen, hun ouders en leerkrachten 

problemen inzichtelijk en bespreekbaar. Indien nodig legt het schoolmaatschappelijk werk contact 

met gespecialiseerde hulp buiten school in overleg met de betrokkenen.   

De positie                                                                                                                                  

De schoolmaatschappelijk werker is in dienst van Maatschappelijk 

Werk Walcheren en heeft een eigen, onafhankelijke positie en 

verantwoordelijkheid. Vanzelfsprekend wordt de hulp afgestemd op de 

zorgstructuur van de school en andere vormen van (jeugd)zorg. Er  

vindt regelmatig overleg plaats met de zorgcoördinator of interne 

begeleider.  

De taken                                                                                                                                           De 

schoolmaatschappelijk werker:                                                          

Geeft advies en informatie aan leerlingen, ouders en leerkrachten.     

Biedt kortdurende hulp aan leerlingen en ouders bij vragen over  of 

problemen met opgroeien, opvoeden en/of school.                                   

Leidt ouders en kinderen toe naar speciale en geïndiceerde  vormen van 

zorg (indien nodig) en verzorgt de coördinatie.                     

Ondersteunt interne leerlingbegeleiders en leerkrachten wanneer er signalen 

van zorg zijn over leerlingen.                                                 

Neemt deel aan het Zorg- en Adviesteam/SMT en brengt specifieke deskundigheid 

in.  

De werkwijze                                                                                               

De schoolmaatschappelijk werker zet signalen, problemen en eventuele 

eerdere hulp op een rij en inventariseert mogelijke  invloeden op de 

leerling.                                                                                          

Binnen de samenwerkingsrelatie tussen leerling, ouders en school 

is er aandacht voor de verschillende belangen en de privacy van 

de leerling en de ouders.   

Schoolplan   
CBS ’t Klinket: zie: www.cbsklinket.nl    
  

Vakantie  
Zie voor alle data de schoolkalender: www.cbsklinket.nl  
  

http://www.cbsklinket.nl/
http://www.cbsklinket.nl/
http://www.cbsklinket.nl/
http://www.cbsklinket.nl/


 

  14  

Vertrouwensinspecteur  meldpunt  
Tel. 0900 – 1113111 info@owinsp.nl  

www.onderwijsinspectie.nl   
  

Vieringen en feesten  
Kinderboekenweek     

Sinterklaas                                             

Kerstviering                                         

Paasfeest                                               

Slotmusical    
  

Voor- en naschoolse opvang  
Deze opvang wordt verzorgd door KOW  

Informatie: www.kinderopvangwalcheren.nl   
  

Vrijwillige ouderbijdrage   
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt vanaf schooljaar 2016 - 2017 € 32,50  per kind en 

wordt geïnd in september.  

Het bedrag is vastgesteld in onze medezeggenschapsraad.  

Het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage is als volgt opgebouwd:  

   

a. feesten: o.a. Sinterklaas-  en kerstfeest en vieringen  

b. sport, spel, bijzondere activiteiten in de klas en excursies  

c. verzekering  

d. attenties voor kinderen, leerkrachten en (hulp)ouders zoals bij ziekte, verhuizingen         

en verjaardagen  

  

Bankrekeningnummer : IBAN NL07 RABO 034 93 86 072  t.n.v. ’t Klinket te Koudekerke           

Is een gezin niet in staat bepaalde kosten te betalen dan kan men contact opnemen met de 

directeur   van school voor een regeling op maat of met Stichting leergeld Walcheren.  

Zorg  
Wij bieden ondersteuning en hulp als een kind dat nodig heeft, een extra uitdagend 

programma als dat kan! Dit alles onder begeleiding van zeer deskundige vakmensen! Zie ons 

zorgplan 2019 – 2020 (link)  

http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.kinderopvangwalcheren.nl/
http://www.kinderopvangwalcheren.nl/
https://www.cbsklinket.nl/zorgplan/
https://www.cbsklinket.nl/zorgplan/
https://www.cbsklinket.nl/zorgplan/

