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        NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2019/2020 Nummer 01 Datum 06-09-2019 

 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 
De kop is er af! Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar en mijn eerste nieuwsbrief als 
directeur van de Rehobothschool. Op het moment van schrijven ben ik bijna drie weken op de Rehobothschool 
aan het werk en ik kan met volle overtuiging zeggen dat ik geniet van de energie die de school ademt, van de 
dynamiek binnen het team en natuurlijk van de kinderen en collega’s die mij met open armen ontvangen hebben. 
Dank daarvoor! Inmiddels heb ik heel veel ouders de hand mogen schudden, maar schroom niet om me even aan 
te schieten. Zoals gezegd, we zijn begonnen en we zijn goed gestart! Voor de leerkrachten was het bijzonder om 
kennis te maken met alle kinderen en hun ouder(s) [jdens de kennismakingsgesprekken. We hopen dat we daar 
gedurende het schooljaar de vruchten van mogen plukken. Deze eerste nieuwsbrief is wellicht wat langer dan u 
gewend bent, maar we willen u wel graag op de hoogte brengen en houden van de ontwikkelingen op onze 
school. (Tevens is het mijn eerste nieuwsbrief, dus ik neem liever het zekere voor het onzekere) Ik wens u veel 
leesplezier toe!  
 

 

Kind op maandag  AGENDA 
Wat wordt het?  
Het thema van deze periode is ‘Wat wordt het?’ Aan het begin van het 
schooljaar is dat een belangrijke vraag. Wat wordt het voor jaar op school? Wat 
verwachten de kinderen, wat hopen ze, waar zien ze misschien ook tegenop? En 
hoe gaan ze daar vervolgens mee om? Welke keuzes maken zij zelf om dit 
schooljaar tot een succesvol jaar te maken? En hoe 
worden ze daarin geholpen door anderen? Het team 
van de Rehobothschool wenst u, wenst jullie en 
wenst elkaar een fijn schooljaar toe waarin we weer 
veel van elkaar mogen leren, met elkaar mogen 
samenwerken, maar bovenal een goede [jd met 
elkaar hebben. 

Week 36 ■ 02/09 - 06/09: In orde  

Genesis 1: 1-31 en 2: 1-3 
Het begint met een chaos, maar God schept orde. Hij maakt onderscheid tussen 
donker en licht, water en land. Daardoor kan het leven ontstaan. God ziet dat 
het goed is: in orde! 

Week 37 ■ 09/09 - 13/09: Wat wil je nog meer? 
Genesis 2: 4-25 en Genesis 3 
God heeft de mens gemaakt en heel veel dieren. De mens geeft alle dieren een 
naam, maar hij mist iemand die bij hem past. Daarom maakt God nog een mens, 
zodat ze samen verder kunnen. Ze mogen eten van bijna alle bomen in de tuin. 
Maar die ene boom...   

 Maandag 9 september: 

Typeclinic groep 7 en 8 

Maandag 16 september: 

Schoolfotograaf 

Donderdag 19 september: 

Inloopspreekuur Hilda Kalk CJG 

Maandag 23 september: 

Studiemiddag, kinderen vrij 

Woensdag 25 september tot 
en met dinsdag 1 oktober: 

Kinderpostzegelac[e groep 8 

Dinsdag 1 oktober: 

Informa[eavond ouders 

Woensdag 2 oktober tot en 
met 11 oktober: 

Kinderboekenweek 

Vrijdag 4 november: 

Nieuwsbrief 2 

 

 



 
 
 
 

 

 

Gouden weken 
De eerste zes weken van dit schooljaar staan in het teken van de Gouden weken. Dit houdt in: het doen van veel 
kennismakingsac[viteiten en samenwerkingsopdrachten met de kinderen om zo te bouwen aan een goede, 
gelukkige groep en samen te werken aan een fijn schooljaar voor iedereen!  

Ook dit schooljaar wordt er in alle groepen weer gewerkt met de lessen Goed Gedrag. Wekelijks staat er school 
breed één thema centraal met bijbehorende regels/ afspraken. We bespreken en oefenen met de leerlingen en de 
poster met afspraken hangt in elke klas. Deze weken worden de basislessen behandeld over: Veiligheid, Respect 
en Verantwoordelijkheid. 
 

Geboren 
Wij feliciteren Juf Inge en haar man Gerben met de geboorte van dochter Manoah. Zij is 
geboren op 28 augustus 2019 en moeder en dochter maken het goed.  
Juf Asselien en haar man Erwin zijn trotse ouders geworden van dochter Lisa. Zij is geboren op 
11 juli. Wij wensen hen alle goeds toe.  
 

 
CommunicaQe 
We hebben inmiddels een aantal kanalen die we inzejen om in contact met u te komen. Het leek ons goed deze 
even langs te lopen en te vertellen welk middel we wanneer gebruiken. 
 

Parro: We gebruiken Parro als ouder-leerkracht communica[emiddel. Via Parro heb 
je als ouder en als leerkracht alle belangrijke en leuke informa[e bij de hand. We 
houden elkaar op de hoogte met foto’s en belevenissen door een combina[e van 
groepsbrede mededelingen en persoonlijke berichten. U, als ouder, kunt via Parro 
de leerkracht ook een bericht doen.  
Ook gebruiken we Parro om u op de hoogte te houden van wat uw zoon/dochter 
doet in de klas door middel van een groepsupdate. In deze update gaan wij dieper 

in op wat wij gedaan hebben in de les of wat we de komende [jd gaan doen. Op deze manier hopen wij u meer 
inzicht te geven in de (behandelde) leerdoelen zodat u hier thuis ook op in kan spelen.  

 

Nieuwsbrief: De nieuwsbrief verschijnt vanaf dit schooljaar één keer in de 4 weken. In de nieuwsbrief informeren 
w u over inhoudelijke ontwikkelingen bij ons op school, over algemene zaken die de hele school aangaan of over 
onderwerpen die te uitgebreid zijn voor een Parro-bericht. 

 
Gesprekken met ouders en leerlingen 
Vorig schooljaar zijn we gestart me de zogenaamde ‘driehoekgesprekken’: 
Tien-minutengesprekken waarbij ouders, leerling en leerkracht met elkaar in 
gesprek gaan over de leerontwikkeling van het kind. Dit schooljaar willen we 
dat graag voortzetten.  
De afgelopen week stond in het teken van kennismaken. We hopen dat u 
met een goed gevoel terug kunt kijken op het kennismakingsgesprek met de 
nieuwe leerkracht van uw kind. 
 
Tweejaarlijks, in februari en juni worden alle kinderen en ouders uitgenodigd voor een tien-minutengesprek. 
Tijdens deze gesprekken wordt de voortang in de leerontwikkeling van uw kind besproken.  
Daarnaast zijn er dit jaar twee momenten waarop er tien-minutengesprekken op uitnodiging van de leerkracht 
plaatsvinden. Deze momenten staan gepland in november en april. Deze contactmomenten zijn specifiek bedoeld 
voor leerlingen bij wie de leerkracht opvallende zaken signaleert in de ontwikkeling. Wanneer dit het geval is, 
ontvangt u een uitnodiging van de leerkracht. Mocht u zelf zorgen hebben over de ontwikkeling van uw kind, dan 



 
 
 
 

 

kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de leerkracht. Gezamenlijk kan dan besproken worden of er een 
gesprek ingepland wordt. 
 

Open entree groep 3-8 
Ieder schooldag gaat de eerste bel om 8.20 uur. De kinderen mogen vanaf dat moment de klas binnengaan. In alle 
groepen begint de dag met een open entree. Dit wil zeggen dat de kinderen bij binnenkomst meteen zelfstandig 
of in tweetallen aan de slag gaan met een opdracht. Deze opdrachten zijn gericht op een bepaald doel, vaak 
gerelateerd aan taal of rekenen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een puzzel of spel om de woordenschat te 
vergroten, of telspelletjes bij de kleuters. Er wordt gewerkt met een roulatiesysteem, waarin kinderen precies 
kunnen aflezen met welke opdracht ze kunnen starten. De kinderen werken gedurende één week aan dezelfde 
opdracht.  
Om 8.30 uur gaat de tweede bel. We verwachten dat alle kinderen dan in de klas begonnen zijn aan hun opdracht. 
Op dat moment heeft de leerkracht gelegenheid om vast extra instructie te geven aan een groepje kinderen. De 
open entree duurt tot 8.50 uur. De eerste onderwijstijd wordt op deze manier door iedereen efficiënt besteed en 
vormt ook direct een extra instructiemoment voor een aantal kinderen. 
Wilt u ons helpen om zoveel mogelijk uit onze onderwijstijd te halen? Dit kunt u doen door ervoor te zorgen dat 
uw kind om 8.20 uur op school is, zodat de leerkracht ook daadwerkelijk om 8.30 uur kan starten. 
 
Open entree kleuters 
Voor de jongste kleuters staat er vaak materiaal klaar op de tafels, bij de 
oudere kinderen is er veel ruimte om zelf  
 een ac[viteit te kiezen. Als ouder kunt u even meespelen of samen een boekje 
lezen. Kinderen mogen ook in de hoeken spelen. Om te voorkomen dat telkens 
dezelfde kinderen in de hoeken te vinden zijn leren we de kleuters om een 
kruisje in de kleur van de dag te zejen op het lijstje bij de hoek. Die lijstjes 
worden na een aantal weken vervangen. 
Om half negen gaat de tweede bel. We vragen u vriendelijk om op dat [jds[p 
afscheid te nemen van uw kind. 

Tussen half negen en negen uur gaat de juf, de onderwijsassistent en/ of een ouder, met 1 klein groepje kinderen 
een spelopdracht doen die past bij het niveau van die groep. Dat kan een gezelschapsspelletje zijn, een reken- of 
taalspelletje of een motorische opdracht.  
Wilt u ons hierbij helpen? Het kan ook voorkomen dat u een klein half uurtje toezicht houdt in het lokaal terwijl de 
juf met een paar kleuters apart zit. U kunt zich hiervoor opgeven via de lijst in de gang. 
 
 
Inloopspreekuur schoolmaatschappelijk werker 
Iedere maand is Hilda Kalk, onze school-maatschappelijk werker (vanuit het Centrum Jeugd en Gezin), op school 
en houdt een inloopspreekuur. Zij is aanwezig in de spreekkamer, bij de lokalen van groep 1/2. Wanneer u vragen 
heeft m.b.t. de opvoeding of ontwikkeling van uw kind(eren), dan kunt u gerust eens binnenlopen, zonder 
afspraak.  
Tot de kerstvakantie is Hilda op de volgende momenten aanwezig op school, van 8.30 – 9.30 uur: 
 
Donderdag 17 oktober 
Donderdag 14 november 
Donderdag 12 november 
 

Schoolreisje 
Voor de zomervakan[e is de datum van 16 oktober al gemeld; we gaan dan met de groepen 3 t/m 7 op 
schoolreisje. Meer informa[e, waaronder de vertrek- en aankomsojden volgen spoedig. 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
Plein 
Zoals u misschien wel gehoord hebt, zijn we druk bezig met plannen 
maken voor een nieuw ‘groen’ schoolplein.  
Voor de zomervakan[e is er een vlekkenplan gemaakt met ideeën voor 
dit nieuwe plein. Het team heep hiernaar kunnen kijken en feedback 
kunnen geven. We zijn nu zover dat dit vlekkenplan uitgewerkt gaat 
worden in een eerste schets, zodat we eind september/ begin oktober een nog realis[scher beeld hebben van hoe 
het plein eruit gaat zien. Tegelijker[jd is nu ook de fase aangebroken dat we een subsidie aan gaan vragen en op 
zoek gaan naar fondsen en geld om dit alles te financieren. Samen met de pleincommissie zijn we druk bezig om 
alles zo vlot en soepel mogelijk te laten verlopen. We hopen u in de volgende nieuwsbrief al wat meer te kunnen 
vertellen.  
 
Wiscollect 

Binnenkort (eind september) ontvangt iedere ouder die in onze administratie bekend is als de persoon aan wie we 
facturen sturen een mail van Wis Collect. Wis Collect is een digitaal betaalsysteem waar u als ouder/verzorger 
veilig en makkelijk betalingen kunt uitvoeren. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar: 
https://www.wis.nl/Ouders. Hier staat ook een video waarin het gebruik wordt uitgelegd.  

De betaling van de vrijwillige bijdrage (algemeen), de schoolreisjes gr. 3 t/m 7 en schoolkamp gr. 8 worden via 
WisCollect uitgevoerd. 
De vrijwillige bijdrage (algemeen) is de bijdrage waarmee we diverse activiteiten kunnen organiseren die we 
normaal gesproken niet uit ons onderwijsbudget kunnen betalen. Rond sinterklaas, Kerst, Pasen en het einde van 
het schooljaar zijn er veel activiteiten waar een extraatje of traktatie bij hoort. U zult begrijpen dat er, zonder uw 
vrijwillige ouderbijdrage, deze leuke extraatjes of activiteiten niet betaald kunnen worden en daarom willen we u 
ook dit jaar weer vragen uw bijdrage hieraan te doen. De vrijwillige bijdrage voor 2019-2020 is: €18,- per leerling. 
De schoolreisjes voor de groepen 3 t/m 7 bedragen € 27,50 per leerling. Het bedrag voor het schoolkamp voor 
groep 8 is € 85,- per leerling. 
Mocht het betalen van schoolreisjes/kamp voor u moeilijk zijn dan willen we u wijzen op de schoolkostenregeling 
van Gemeente Kampen. De gemeente komt ouders, onder bepaalde voorwaarden, tegemoet in een aantal 
schoolkosten waaronder ook schoolreisjes en kampen (https://www.kampen.nl/schoolregelingen). 
Mocht u de vrijwillige bedrage om welke reden dan ook niet kunnen of willen betalen dan kunt u dit kenbaar 
maken bij de directie. Op die manier houden wij goed inzicht in de betalingsbereidheid. 
We hopen dat dit systeem u en ons veel gebruiksgemak geeft.  

Zending 
Ook dit schooljaar sparen we voor het prach[ge project: Zweli Founda[ons. 
De uniformen, die de kinderen in Zuid- Afrika moeten dragen als ze naar 
school mogen, zijn nog steeds nodig en wij willen als school hier graag aan 
bijdragen. Op maandag is er gelegenheid voor de kinderen, om geld mee te 
nemen naar school. Helpt u uw kind/kinderen hieraan herinneren? De 
kinderen uit groep 6 gaan de groepen langs om het geld op te halen en te 
tellen. Deze weken hebben Fedde van Dijk en Set Tuinman het zendingsgeld geteld en zij haalden € 30,15 op. 
Helpt u mee om dit bedrag te laten groeien? Als elke leerling €0,50 per week mee kan nemen, zou dat een 
prach[g bedrag per groep opleveren. Alvast bedankt namens de kinderen uit Zuid-Afrika. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
Even voorstellen.. 
 
Via deze weg wil ik mijzelf even voorstellen. Mijn naam is Christy 
Schilder en ik kom dit jaar, vanuit Sportservice Kampen, de 
gymlessen verzorgen. Ik ben 21 jaar oud en woon in IJsselmuiden. 
Dit is mijn eerste jaar dat ik zelf aan de slag mag als gymdocent en 
ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het leuk om de kinderen 
beter te leren bewegen en ze daarnaast te enthousiasmeren voor 
sport, zodat ze ook buiten de gymlessen blijven bewegen. Ik ben 
voornamelijk in de gymzaal te vinden, maar wie weet lopen we 
elkaar een keer in de school tegen het lijf. Ik hoop u hiermee 
voldoende geïnformeerd te hebben, mochten er nog vragen zijn, 
stel ze gerust.   
 
Ik kijk erg uit naar het komende jaar! 
 
Sportieve groet, 
Christy Schilder 
 
 

Afgelopen week ben ik, Janny Plaggenmars, komen werken als invalleerkracht bij IRIS 
Kampen. Ik ga 3 dagen per week werken op de Rehobothschool, ook zal ik soms 
invallen op andere scholen van IRIS.  

Ik heb vele jaren ervaring in het onderwijs, ooit als kleuterjuf begonnen en daarna 
aan alle groepen van de basisschool lesgegeven. Van het contact met kinderen, 
ouders en collega’s kan ik echt genieten. Afgelopen dagen heb ik al in een aantal 
groepen meegelopen en lesgegeven, dat was erg leuk en smaakt naar meer! 

Ik woon in Zwolle in de wijk Stadshagen. Aangezien ik erg van fietsen of wandelen in 
de natuur houd, zal ik geregeld op de fiets naar school komen! 

Hopelijk ontmoeten we elkaar snel. 

Hartelijke groeten, Janny Plaggenmars 

 
Vrijwilligers gezocht! 
In het kader van: ‘De school dat zijn we samen’, zijn wij dringend op zoek naar ouders die ons kunnen helpen! Wilt 
u kijken of hieronder iets staat waarvan u denkt: ‘Hier kan ik, mijn partner, opa of oma, broer of zus etc.. van 
waarde zijn!’ Wij horen het graag. 
 

o Maandag 16 september komt de schoolfotograaf. We zijn nog op zoek naar ouders die ons deze dag willen 
helpen. Als hulpouder krijgt u 25% kor[ng op de afdrukken! U kunt mij een bericht doen als u wilt helpen. 
 

o Al[jd al de ambi[e om luizenpluizer te worden?! Het kan! Graag horen we of er ouder(s), opa(s) en oma(s) 
zijn die op de tweede woensdag na elke vakan[e willen helpen met luizen pluizen.  

 
o Ook zoeken we nog iemand die, tegen vergoeding, ons zou willen helpen met de was. Het gaat om 1 was 

per week/ twee weken.  
 
Voor alles geldt: als we meerdere mensen hebben die willen helpen, dan kunnen we rouleren.  



 
 
 
 

 

 
Privacy en AVG 

U hebt in het verleden aangegeven (schriftelijk) wat uw voorkeuren 
zijn als het gaat om het gebruik maken van beeldmateriaal van uw 
kind(eren) op Facebook, de website van school enzovoort. Aan de 
start van ieder schooljaar vragen wij u naar deze voorkeuren te kijken 
en te wijzigen indien nodig. U kunt deze voorkeuren aanpassen in 
Parro. Open de Parro app, klik op instellingen > privacy voorkeuren > 
klik op de naam van uw kind> geef uw voorkeur door. Alvast 
bedankt! 

Vanuit de acQviteitencommissie (AC) 

Over anderhalve week komen we als AC weer voor het eerst bij elkaar dit schooljaar. We gaan in ieder geval 
vergaderen over de komende ac[viteiten t/m kerst, de commissies worden ingedeeld en dan gaan we vol goede 
moed van start. Iedereen doet zijn taken en de dingen waar hij/zij goed in is. En ondersteunen we, indien nodig, 
bij andere schoolprojecten.  

 

 

Je ziet ons op de collage, maar zie je ook wie er weg is en wie er nieuw is?  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Belinda van der Meulen, Thirza Zwakenberg, Marjolein Florijn, 

Annabel Oostrom, Boudewijn van Oene, Miranda Oolderink,  

Marit de Wolf, juf Liesbeth, juf Joanne, Katelijne Quaden, Karin Rook, 

Jessica Santee en Frank Bosman. 

 

 

In de bijlagen informa4e van/over: Heel Kampen Beweegt, Type-cursus en GGD 

 

 



 
 
 
 

 

Deze nieuwsbrief werd mede mogelijk gemaakt door (scroll naar beneden voor de 
bijlagen): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

14 september 2019 
 
9:00 uur tot 11:00 uur 

Go Ahead Kampen 

Gratis 
 
Niet opgeven, vrije inloop  
9.00 uur aanwezig 

6,13 en 20 september 2019 
 
13.45 uur tot 14.45 uur (4-6 jaar) 
14.45 uur tot 15.45 uur (7-9 jaar) 
 
Sporthal De Reeve 
 
Gratis 
 
www.heelkampenbeweegt.nl/ 
 

groep 
2t/m 7 

RKDOS jongens 

11 september 2019 
 
14.30 uur tot 15.15 uur (gr. 2 t/m 4) 
15.15 uur tot 16.00 uur (gr. 5 t/m 7) 
 
Cellesbroeksweg 2a 
 
Gratis 
 
www.heelkampenbeweegt.nl/ 

groep 
1 & 2 

Oosterholtseweg 11 
 
Gratis 
 
www.heelkampenbeweegt.nl/ 
 
 

    KJLTC  Tennisfestijn 

      Mini voetbalochtend  
 

Trampoline springen  
 

30 september, 7 en 14 oktober 2019 
 
Verschillende tijden. Verschilt per 
leeftijdscategorie. 
 

groep 
1 t/m 5 

groep 
3 t/m 8 



 
 
 
 

 

 

Dit schooljaar start ook op deze school weer 
de computer typecursus voor de leerlingen van groep 7 en 8.

Leerlingen met een typediploma hebben in de bovenbouw van het basisonderwijs 

maar vooral in het voortgezet onderwijs een voorsprong op hun klasgenoten, die 

geen typecursus hebben gevolgd. Dit is gebleken uit diverse onderzoeken.

Ook leerlingen met dyslexie hebben veel voordeel bij 

het volgen van een goede typecursus.

De leerlingen ontvangen via school een informatiesetje inclusief aanmeldingsformulier.  

Geen informatiesetje ontvangen? Vraag er op school naar 

of neem contact op via onderstaande gegevens.

Vragen of meer informatie? 038 - 385 60 41 of info@ba-t.nl

Het leukste, 
snel lerende en 

beste typeprogramma 
voor jou!  

www.ba-t.nl
www.typewriteronline.nl

‘Typewriter’



 
 
 
 

 

 
 

 

 
Gezondheidsonderzoeken 

Elk kind heep het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente waarin u woont heep onze 
Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld door 
gezondheidsonderzoeken te doen en adviezen en vaccina[es te geven. Maar u kunt ook tussendoor bij ons terecht. Onze 
jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten denken graag met u mee. 

Veel ouders kennen ons al van het consulta[ebureau. In de basisschoolperiode nodigen we uw kind een paar keer uit voor 
een gezondheidsonderzoek of komen we op school om voorlich[ng te geven. Voor de gezondheidsonderzoeken ontvangt u 
een uitnodiging via de mail en een herinnering via SMS.  

► Als uw kind 5 of 6 jaar oud is 
Dit onderzoek bestaat uit twee delen. De doktersassistente komt eerst een keer op school voor een ogen- en gehoortest. Op 
een later moment nodigen we uw kind samen met een ouder uit bij ons op het consulta[ebureau voor een consult met onze 
jeugdverpleegkundige. 

► Als uw kind 10 of 11 jaar oud is 
Tijdens dit onderzoek komt onze doktersassistente op school en meet ze de lengte en het gewicht van uw kind. U vult als 
ouder van tevoren online een vragenlijst in en u kunt hier ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling, 
gedrag en opvoeding. We nemen hierover contact met u op. 

► Als uw kind in groep 8 zit 
We komen in groep 8 een keer op school om voorlich[ng te geven over een gezonde leefs[jl.  

Online ouderportaal Mijn Kinddossier 

De resultaten van de gezondheidsonderzoeken op school leest u terug in ons online ouderportaal ‘Mijn Kinddossier’. In Mijn 
Kinddossier: 

• vult u de vragenlijst in 
• vindt u de groeicurve (lengte en gewicht) van uw kind 
• vindt u meer informa[e over onze gezondheidsonderzoeken 
• kunt u adviezen van onze jeugdarts en jeugdverpleegkundige nalezen 

 

Inloggen kan via www.ggdijsselland.nl/mijnkinddossier.nl. Wilt u in Mijn Kinddossier uw contactgegevens checken? 

 

Tussendoor een vraag? 
Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Bel of mail ons. Of loop zonder afspraak 
binnen [jdens het inloopspreekuur! De [jden staan op onze website. 

Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg 
Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen) 

E-mail jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl 

Website www.ggdijsselland.nl  



 
 
 
 

 

 
 

 
 

 


