
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2021-2022 

Datum: 22 april 2022 

Basisschool ’t Palet: www.bspaleteindhoven.nl / palet@skpo.nl 

Korein: www.korein.nl/wenckenbachstraat / wenckenbachstraat@korein.nl 

 

AGENDA 
25 april t/m 6 mei Meivakantie 

9 mei  Luizencontrole 

10 en 11 mei Schoolfotograaf 

25 mei Studiedag, leerlingen vrij 

26 mei Hemelvaarstdag, leerlingen vrij 

27 mei Leerlingen vrij 

1 juni OR Vergadering 

6 juni 2e pinksterdag, leerlingen vrij 

8 t/m 10 juni Kamp groep 8 

10 juni Volgende Nieuwsflits 

 

 

Op naar de meivakantie!  

 

Vandaag zijn de Koningsspelen geweest. Wat fantastisch, al die blije gezichtjes van 

de kinderen! Starten met een Koningsontbijt en vervolgens diverse sport- en 

spelactiviteiten in het zonnetje. Een prachtige dag de meivakantie mee in te luiden! 

De kinderen, meesters en juffen hebben zichtbaar genoten! Verderop in deze 

nieuwsflits een aantal foto’s.  

 

De afgelopen periode was een bijzondere; waar corona ons tot de Kerstvakantie in 

zijn greep hield kwamen we (wat corona betreft) in rustiger vaarwater. En toen was 

daar de oorlog in Oekraïne. Een oorlog die ons allemaal geraakt heeft. Met de komst 

van 19 Oekraïense kinderen op onze school ontstond er ondanks vreselijke aanleiding 

een prachtige vorm van hartverwarmend (wereld)burgerschap. In alle groepen is 

veel aandacht voor de situatie in Oekraïne. Echter, de oorlog is nog niet voorbij. Wij 

zijn ons er dan ook zeker bewust dat er kinderen zijn die last hebben van de 

gebeurtenissen in Oekraïne. Wellicht heeft uw kind u thuis ook wel eens verteld dat 

hij/zij het spannend of eng vindt. Dat is zeker niet gek. Als school vinden wij de 

samenwerking met u van groot belang, zeker ook als het over de fysieke en sociale 

veiligheid van de kinderen gaat. Wij vinden het dan ook wenselijk dat wanneer u 

thuis (structurele) signalen van uw kind krijgt dat hij/zij angstig is door de 

gebeurtenissen in Oekraïne, u dit even meldt op school. Uiteraard kunnen wij hier dan 

op gepaste manier rekening mee houden.  

Verderop in deze nieuwsbrief wat meer informatie over de Oekraïense kinderen die 

op onze school zijn ingestroomd.  

 

Wij wensen u allen een fijne meivakantie en zien alle kinderen graag terug op 

maandag 09 mei.  

 

Hartelijke groet, Ruben & Raul  

https://azureskpo.sharepoint.com/sites/Palet/administratie/Gedeelde%20documenten/Nieuwsflits/Nieuwsflits%202020-2021/www.bspaleteindhoven.nl
mailto:palet@skpo.nl
http://www.bspaleteindhoven.nl/
http://www.bspaleteindhoven.nl/
https://azureskpo.sharepoint.com/sites/Palet/administratie/Gedeelde%20documenten/Nieuwsflits/Nieuwsflits%202020-2021/www.korein.nl/wenckenbachstraat
mailto:wenckenbachstraat@korein.nl


 

 

 

 

Koningsspelen, een klein inkijkje 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Karen 

 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Karen Raijmakers en sinds kort ben ik samen met 

juf Mandy en meester Robin in groep 1/2D. Dat is echt super 

leuk en ik leer de kinderen goed kennen. Het is ook erg gezellig 

samenwerken met juf Mandy en meester Robin. Ik ben al 17 

jaar leerkracht in de onderbouw bij SKPO. Op dit moment ben 

ik een aantal uur per week werkzaam op de woensdag om de week en de 

donderdag. Ik ben getrouwd met Rob en heb een kind van 12 jaar Milan. Ook zijn er 

in ons gezin 2 honden, een kat en een cavia. Een hele beestenboel dus! We 

wandelen veel en houden ook van een potje gamen op de Switch. Mijn kind verslaat 

mij regelmatig met Mariokart. U kunt mij vast regelmatig in de klas tegenkomen of 

rond zien lopen in de school. 

Groetjes van juf Karen 

 

 
 



 

 

Boekenkring en spreekbeurt:  

Middels boekenkringen en spreekbeurten willen we kinderen leren (zich te) 

presenteren, het leesplezier vergroten en kinderen de ruimte geven om hun interesses 

en hobby's te delen. Graag willen we jullie informeren over de doorgaande lijn van 

de boekenkringen en de spreekbeurten:  

 

Boekenkring:  
In groep 1 t/m 3 is er 1x per jaar een boekenkring middels de boekentas.  
In groep 4/5 is er 1x per jaar een boekenkring middels de boekenbabbel.  

In groep 6 t/m 8 is er 1x per jaar een boekbespreking.  
 

Spreekbeurt:  

Vanaf groep 5 is er 1x per jaar een spreekbeurt.  
 

Nieuwskring:  

Vanaf groep 7 is er 1x per jaar een nieuwskring.  
 

Schoolreisje groep 3 

In de planning stond dat groep 3 d.d. 28 juni op schoolreisje gaat. Dit is echter 

aangepast. Groep 3 gaat met de groepen 1 en 2 op schoolreisje en dit schoolreisje 

zal op 5 juli plaatsvinden. 

Dit is inmiddels ook aangepast in de jaarkalender. 

 

Schoolfruit 

De afgelopen periode hebben we 20 weken lang kunnen genieten van 3 keer in de 

week schoolfruit. Na de meivakantie stopt het schoolfruit en is het de bedoeling dat 

de kinderen zelf weer alle dagen fruit meenemen . Op school geldt nog steeds de 

afspraak dat de kinderen in de kleine pauze fruit en groente mee nemen en dat 

drinken wordt meegenomen in flesjes of bekers. Pakjes drinken en wegwerp 

verpakkingen zijn niet toegestaan.  

 

Oekraïense kinderen 

Inmiddels zitten de Oekraïense kinderen alweer een aantal weken bij ons op school. 

We zijn heel blij dat we bij de meeste kinderen weer een glimlach op hun gezicht 

zien! Er is in overleg met de kinderen en hun ouders ook besloten dat ze bij ons op 

school blijven en dus niet naar de speciale Oekraïense school gaan op de 

Broodberglaan. De kinderen voelen zich hier inmiddels vertrouwd en hebben al 

vriendjes en vriendinnetjes gemaakt.  

Maar natuurlijk willen we meer dan dat. De kinderen krijgen allemaal via de 

Oekraïense overheid online lessen aangeboden. Ze bekijken filmpjes via YouTube en 

maken aan de hand daarvan opdrachten. Na de meivakantie gaan we starten met 

Nederlandse les. Meester Kevin heeft hierin een coördinerende rol en samen met een 

moeder van school (die hier vrijwillig aan meewerkt) en enkele studenten krijgen de 

kinderen elke ochtend zo’n anderhalf uur Nederlandse les. Op deze manier hopen 

we dat ze snel mee kunnen met de Nederlandse lessen. De andere tijd zitten de 

kinderen gewoon in een groep met leeftijdsgenoten (we hebben ze zoveel mogelijk 

op leeftijd ingedeeld, steeds met z’n tweeën op gr. 7A na, daar zitten 3 Oekraïense 

kinderen). Elke dag loopt er een Oekraïense moeder rond in school (dit wisselen ze 

onderling af) die in de klassen gaat kijken of de kinderen voldoende vooruit kunnen 

en helpen daar waar nodig.  

Hoe lang e.e.a. gaat duren weet niemand, maar vooralsnog dragen we op deze 

manier ons steentje bij. 

 

Kwink 

 

In de bijlage zijn de koelkastposter en de ouderbrief nummer 4 te vinden. Hierin kunt u 

lezen welke onderwerpen er de komende weken centraal staan op het gebied van 

sociaal emotioneel leren. 
 

 



 

 

De medezeggenschapsraad (MR) van ‘t Palet zoekt 2 nieuwe leden (ouders) 

Wat is de MR? 

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit 4 

leerkrachten en 4 ouders. Zij overleggen met de schoolleiding, onder andere over 

beleid op schoolniveau, financiën, de Schoolgids, het jaarplan, het vakantierooster 

en communicatie met ouders. 

Het afgelopen jaar is in de MR veel gesproken over de Coronamaatregelen op 

school en de communicatie hierover naar ouders. Ook heeft de MR gesproken over 

de inzet van de extra middelen vanuit de overheid om de effecten van de 

lockdowns op te vangen. Voor de komende periode staan diversiteit en inclusie en 

de communicatie met ouders als bespreekpunten op de agenda. 

Stel je kandidaat! 

Ben je betrokken bij de school? Ben je enthousiast en wil je graag meedenken over 

de belangen van ouders en kinderen en de toekomst van de school? Kun je goed 

samenwerken met anderen en ben je bereid om deel te nemen aan ongeveer 6 

bijeenkomsten per schooljaar, in de avonduren? Stel je dan kandidaat. 

Het lidmaatschap van de MR kost gemiddeld een half uur in de week. MR lid ben je 

in principe voor de duur van vier jaar. Het nastreven van inclusiviteit binnen de MR is 

een belangrijk punt, omdat de MR een weerspiegeling dient te zijn van de school en 

ouders/ kinderen. Inclusiviteit betekent onderlinge verbondenheid, dat iedereen 

ertoe doet en van waarde is ongeacht de verschillen. Juist de verschillen zijn 

waardevol en betekenisvol binnen het onderwijs! Daarom is het belangrijk dat we dit 

ook terugzien in de MR. 

Verkiezingen 

De leden van de MR vertegenwoordigen alle ouders met kinderen op ’t Palet. 

Daarom worden nieuwe leden verkozen. De verkiezingen vinden plaats in juni. 

Voorafgaand zullen de kandidaten zich voorstellen in de Nieuwsflits, waarna alle 

ouders hun stem kunnen uitbrengen. 

Meer informatie of kandidaat stellen 

Zou je je kandidaat willen stellen of meer willen weten? Neem dan contact op met 

één van de leden van de MR. Ook als je twijfelt, nodigen we je uit om contact op te 

nemen. Je hoeft het niet alleen te doen. De andere leden en ook de oud-leden van 

de MR kunnen meedenken waar nodig. 

Wil je je kandidaat stellen, meld je dan uiterlijk 25 mei bij een van de huidige leden 

van de MR: Elke van Cassel, Marieke Laven, Diana van Nunen, Ilhame Chakhssi. Of 

stuur een e-mail naar MR-Palet@skpo.nl. 

 

 

The participation council (MR) of 't Palet is looking for 2 new members (parents) 

This Spring there are elections for the participation council (MR) of 't Palet. The MR 

consists of 4 teachers and 4 parents. The parents in the MR represent all parents with 

children attending school at 't Palet. On behalf of the parents meet regularly 

(approximately six times a year) with the school management to discuss school 

matters. 

The MR is looking for two new parents who would like to join. If you are interested, 

please contact one of the current members of the MR: Elke van Cassel, Marieke 

Laven, Diana van Nunen, Ilhame Chakhssi. Or send an email to MR-Palet@skpo.nl. 

Even if you have any doubts or questions, we invite you to contact us. You do not 

have to do it all by yourself. The other members and also former members of the MR 

can assist you where necessary. It is also always possible to attend one of our 

meetings first. We hope that we have spiked your interest and that you will apply to 

become a new member! 

 

 

 

mailto:MR-Palet@skpo.nl
mailto:MR-Palet@skpo.nl


 

 

 

 

 

't Palet ilkokulunun çalışan katılım konseyi 2 yeni üye (Veliler) 

Arıyor Bu bahar 't Palet katılım konseyi için seçimler olacak.   çalışan katılım konseyi 4 

öğretmen ve 4 veliden oluşmaktadır.  çalışan katılım konseyi veliler, 't Palet'te çocuğu 

olan tüm veliler temsil eder.  Veliler adına okul düzeyinde ilgili konular hakkında okul 

yönetimiyle görüşürler. 

Çalışan katılım konseyi üye olmak isteyen iki yeni veli arıyor.  Okulun geleceğini 

düşünmek ister misin?  Ardından çalışan katılım konseyi üyelerinden birine (Elke van 

Cassel, Marieke Laven, Diana van Nunen, Ilhame Chakhssi) veya MR-

Palet@skpo.nl aracılığıyla rapor verin. 

Şüpheniz varsa bile, sizi bizimle iletişime geçmeye davet ediyoruz.  Bunu yalnız 

yapmak zorunda değilsin.  çalışan katılım konseyi diğer üyeleri ve ayrıca eski üyeleri, 

gerektiğinde fikirlerle katkıda bulunabilirler.  Bir toplantıya önce katılmak da her 

zaman mümkündür.  Bizimle birlikte düşünmek isteyeceğinizi umuyoruz! 

 

 

 
 

 ن )من الوالدين(ن جديدي  عن عضوي   t Palet' مدرسةل (MR) مجلس المشاركة بحث ي
  t Palet' لـ (MR) هذا الربيع ستكون هناك انتخابات لمجلس المشاركة

جميع اآلباء  المجلس  في الوالدون ل ّ  . يمث والدين 4مدرسين و   4من   المجلسهذا  تكون ي
جتمع أعضاء  ، يكل الوالدينعن  نيابة  .   t Palet'مدرسة  واألمهات الذين لديهم أطفال في

 .المدرسةالمتعلقة باألمور ليناقشوا إدارة المدرسة  مع المجلس
 إذا أردتمن يرغبان في أن يصبحا عضو ا. ن جديدي  عن والدي    (MR)مجلس المشاركة  يبحث 

 المجلس: أحد أعضاءفاتصلوا ب في مستقبل المدرسة مساهمةال
Elke van Cassel, Marieke Laven, Diana van Nunen, Ilhame Chakhssi 

ا إلكتروني ا إلى وارسلاأو       Palet@skpo.nl-MR بريد 
يمكن  لن تكونوا لوحدكم في المجلس فلالتصال بنا.  مفي شك، فنحن ندعوك مكنت  لوحتى 

. من الممكن  مساعدتكم مجلس المشاركة لألعضاء اآلخرين وكذلك األعضاء السابقين في
 إذا أردتم. أوال   ات للمجلسجتماع أحد االحضور 

 !معنا وامنى أن تفكر نت 
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Kindervakantieweek 2022 

 
 

De Kindervakantieweek (KVW) is een week voor kinderen van 6 t/m 12 jaar                 

uitWoensel West en Vredeoord! Ook de kids van 13+ jaar -de hulpleiding-          

draaien een bijzondere week vol activiteiten; zij zijn onze toekomstige           

vrijwilligers! Het grasveld aan de Groenewoudseweg wordt ieder jaar weer 

omgetoverd tot een heel tof kampterrein! Zo’n 70 kinderen en                                      

10 hulpleiding uit de wijk schrijven zichjaarlijks in voor deze leuke week.            

Spetteren op de waterdag of in het zwembad, op 

onderzoek tussen de bomen en struiken tijdens de natuurdag, dansen tijdens de 

schuimparty of keihard het KVW-lied meezingen: het is een geweldige week! Ben jij 

er dit jaar ook weer bij van 22 t/m 26 augustus? 

  

Op magische wijze komt de Kindervakantieweek 2022 tot leven aan de 

Groenewoudseweg. Waan je in een droomwereld vol kleuren, feest en spektakel. 

Misschien wel jouw droomwereld want tijdens dit speciale jaar kan jouw wens in 

vervulling. Waar droom jij al 1001 nacht(en) van? Heb jij zo’n droom waar je eigenlijk 

niet uit wakker wil worden? Deze droom kán werkelijk worden. Leef één week in een 

droomwereld, vervul jouw diepgewortelde wens maar pas op dat een wens geen 

nachtmerrie wordt!  

 

Aanmelden kinderen 

Het aanmeldformulier voor de KVW 2022 is te verkrijgen via de 

facebookpagina www.facebook.com/kvwwoenselwest of bij Kids+ aan de 

Edisonstraat 65. De kosten voor deze kindervakantieweek bedragen €7,50 per kind 

voor de gehele week. Aanmelden kan tot 1 juli! 

  

Oproep vrijwilligers 

Natuurlijk kunnen we deze week alleen organiseren als we voldoende vrijwilligers 

hebben om te helpen. Wat kun je doen tijdens deze week? Groepsleiding (bij 

voorkeur ben je alle dagen beschikbaar), opbouwen en afbreken, decorbouwer, 

fruit/ranja hulp, bereiden van een avondmaal voor de organisatie etc. 

 

Oproep hulpleiding 

Ben jij 13+ jaar en dus nét te oud voor de KVW maar wil jij het niet missen? Als 

hulpleiding help jij dagelijks mee met de organisatie. Jet doet bijvoorbeeld klusjes, 

helpt bij de op- en afbouw en begeleidt activiteiten. Daarnaast heb je een eigen 

programma en krijg je  tussendoor ook tijd om zelf te zwemmen, chillen of van de 

kabelbaan te gaan.  

 

Aanmelden als vrijwilliger of hulpleiding kan via: kvw.woenselwest@gmail.com.  

 

Als organisatie passen wij de KVW ten alle tijden aan op de laatste corona 

maatregelen en vragen hierin ook uw flexibiliteit. 

 

 
 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fb.com%2Fkvwwoenselwest&data=04%7C01%7Cr.fethi%40eindhoven.nl%7C4e62a0e6ba064514d35408d950358d97%7Cf3ec39e8aec4458594574b7f7d82af96%7C0%7C0%7C637629013215495619%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=m0lXHVyi4MYHPZp9ghRWCAaWX3m9Dk83HbBGQkDVAJE%3D&reserved=0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Beste ouders, 
  
Wij zijn de Weekendschool in Eindhoven. Kent u onze school al? 
We bestaan al meer dan 13 jaar en er hebben al honderden kinderen meegedaan! 
De Weekendschool is een extra kans voor uw kind om te leren over beroepen, over wat je 
later kunt worden. 
Meedoen met de Weekendschool is helemaal gratis. 
  
Ieder jaar krijgt groep 6 en 7 in de klas, informatie over de Weekendschool. 
  
Uw kind gaat volgend jaar naar groep 7 of groep 8 en kan dan mee gaan doen met de 
Weekendschool. 
  
Wat is de Weekendschool? 
Het is een gratis talentenlaboratorium op zondag. 
De Weekendschool is een extra kans voor kinderen om te leren over wat ze later kunnen 
worden. Het is een school voor hun toekomst. 
  
Bij ons leren ze op zondag over beroepen. Gastdocenten geven les, dat zijn mensen zoals 

een dokter, advocaat, journalist, brandweer, computerprogrammeur, ondernemer en nog veel 
meer. 
Zij vertellen over hun beroep maar ze doen nog veel meer; ze laten de kinderen ook ervaren 
wat het is om bijvoorbeeld een rechter te zijn of een dokter. 
  
De lessen worden gegeven in leslokalen van het Summa College, Karel Martelweg 2, soms in 
het Catharina Ziekenhuis en soms op Strijp S. 
De lessen zijn 30x per jaar op zondag van 11.00 - 14.30 uur, in de schoolvakanties is er geen 
les. 
  
Elke klas heeft op zondag een vaste juf of meester. 
Die stuurt elke week een whatsappje over waar de les is. 
  
De lessen beginnen weer ná de zomervakantie, in het weekend van 18 september. 
Benieuwd? Kijk dan het filmpje: https://youtu.be/yvsBw_5tS-c 
  
Voor wie is de Weekendschool? 
Wij zijn een school voor nieuwgierige kinderen die graag meer willen weten over beroepen 
en wat je later kunt worden. 
We zijn een school voor kinderen die graag samen met andere kinderen de wereld willen 
ontdekken. 
We zijn er voor kinderen van groep 7 (en groep 8 en de brugklas). Iedere groep heeft een 
eigen lesprogramma op zondag. 
  
Wat zeggen ouders van kinderen die al meedoen over de Weekendschool? 
Mijn kind heeft plezier in het samenwerken met de andere kinderen, kent meer woorden, 
heeft meer interesse gekregen, stelt meer vragen, heeft meer zelfvertrouwen, heeft een 
grotere algemene ontwikkeling, heeft meer ideeën gekregen over de toekomst, denkt meer 
na over alles, heeft meer kennis over veel onderwerpen. 
  
Interesse? Meer weten? Meedoen? 
www.weekendschooleindhoven.nl 
Laat een bericht achter op de website, dan nemen we 
snel contact op. 
Of bel met juf Lisa: 06 - 5532 6827 
  
Met vriendelijke groet, 

https://youtu.be/yvsBw_5tS-c
http://www.weekendschooleindhoven.nl/


 

 

Lisa, Linda en Marga 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

Wil je weten of Pleegzorg iets is voor jou? 

Bezoek dan de informatiebijeenkomst op zondag 15 mei in het Van 

Abbemuseum in Eindhoven 
 

Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig is; wist je dat 

dat ook pleegzorg is? Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is 

opvang binnen hun netwerk niet mogelijk. Voor die kinderen zoekt Combinatie 

Jeugdzorg een (bestands)pleeggezin. En dat kan heel lastig zijn. Want een kind past niet 

zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig. Ook in 

Eindhoven. Heb je weleens nagedacht of pleegzorg iets is voor jou? 

 

Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien  

Wil je weten wat jij voor een kind kan betekenen? Volg dan vrijblijvend een van de 

maandelijkse (online) informatiebijeenkomsten. De eerstvolgende is op zondag 15 mei van 

13.00 tot 15.00 uur in het Van Abbemuseum in Eindhoven. Tijdens deze bijeenkomst 

worden alle kanten van pleegzorg op een heldere en realistische manier belicht en vertelt een 

ervaren pleegouder over de eigen ervaring.  

 

Het van Abbemuseum draagt pleegzorg een warm hart toe en biedt de mogelijkheid om het 

museum na afloop van de informatiebijeenkomst, gratis te bezoeken. 

 

Aanmelden  

Vrijblijvend aanmelden voor een online informatiebijeenkomst kan via  

https://pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl.Ook kan je via deze link een informatiepakket over 

pleegzorg aanvragen.   

 

Meer informatie 

Op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl vind je meer informatie over 

pleegzorg, inclusief filmpjes en ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, 

pleegouders en ouders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl/
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Wijeindhoven 
 

Beste ouders en verzorgers, 

  

Wij zijn Lara en Henriette en zijn de contactpersonen vanuit WIJeindhoven voor 

basisschool ‘t Palet. 

Lara vervangt Annemiek. Annemiek gaat een andere functie uitvoeren binnen 

WIJeindhoven. 

  

De scholen zijn gelukkig weer geopend. Waardoor het weer mogelijk is om een 

spreekuur te hebben op het Palet. Helaas is het voor dit spreekuur nog wel van 

belang dat er een afspraak gemaakt wordt. Dat kan via de volgende e-

mailadressen: henriettescheepers@wijeindhoven.nl en larabouwmans@wijeindhoven.

nl. Het spreekuur vindt plaats op de eerste dinsdag van de maand van 9.00 tot 10.00. 

  

WIJeindhoven kan ondersteuning bieden bij het volgende: werk, wonen, geestelijke 

gezondheid, financiën en opvoedvragen. Daarnaast kunnen we altijd kijken wat we 

voor u kunnen betekenen. WIJeindhoven werkt vanuit de talenten van de mens en 

wij willen vanuit daar de basis leggen voor een prettige samenwerking. 

  

Mochten er geen vragen zijn, maar wilt u graag een keer kennis maken. Bent u van 

harte welkom! 

  

Groetjes, 

Henriette Scheepers – 0655773729 

Lara Bouwmans – 0618947209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lara & Henriette van WIJeindhoven 
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