
 
 

Februari 2019 

 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Bij deze ontvangt u het Franciscusbericht van februari. De kop is alweer van het nieuwe jaar af. De feestdagen 

zijn al weer vergeten en we maken ons alweer op voor Carnaval. 

De groepen zijn allemaal prima opgestart na de vakantie. Op dit moment zijn die druk met de CITO M-toetsen; 

de toetsen uit ons leerlingvolgsysteem waarmee we elk half jaar mooi kunnen kijken of onze leerlingen op het 

gebied van taal en rekenen goed gegroeid zijn.  

In dit Franciscusbericht met name informatie over de ontwikkelingen binnen onze school waaronder mijn 

bevindingen na mijn eerste 3 maanden op de Franciscusschool en basisschool De Esch. 

Ik wens u veel leesplezier en als er n.a.v. het lezen vragen zijn, dan staat onze deur altijd open om die nader 

toe te lichten. 

Vriendelijke groet, 
 
Bart Freriks 
Directeur 
Onderwijsgemeenschap FrEsKo 

 
Leader in Me 

 

 

Gewoonte 4 DENK WIN-WIN 
 

 

 
Ik kom op voor mijn eigen belangen zonder die van anderen uit het oog te 
verliezen. 
Ik stort regelmatig op de emotionele bankrekening van anderen. 
Wanneer er conflicten ontstaan, ga ik op zoek naar oplossingen die voor beide 
partijen werken. 

 

 

Voorwoord 

  

               Franciscusbericht    

 2018-2019 

 
                        



 

 
 
Welkom op onze school 

 

 

 
Begin december zaten mijn eerste 100 dagen erop als directeur van de Franciscusschool en basisschool De 
Esch. Gedurende die eerste 100 dagen heb ik op een plezierige manier kennis mogen maken met beide 
scholen, gesprekken gevoerd met de locatieleiders en leerkrachten over wat zij vinden dat goed gaat binnen de 
school en wat beter zou mogen, regelmatig rondgekeken in de groepen en in gesprek gegaan met de 
leerlingen, etc. De eerste 100 dagen op een nieuwe werkplek geven over het algemeen een goede indruk over 
het reilen en zeilen op die werkplek. En tevens geven ze een mooi beeld van wat de sterke punten zijn en waar 
nog aan gewerkt kan worden. Begin december heb ik mijn bevindingen gepresenteerd aan het team en aan het 
bestuur. Inmiddels zijn ze ook gedeeld met de medezeggenschapsraden van beide scholen.  
 
Wat mij is opgevallen gedurende die eerste 100 dagen, is dat ik 2 scholen zie met een actief en betrokken 
team. Teamleden zijn goed op elkaar in gespeeld; vaak zijn een paar woorden genoeg om iets geregeld of 
georganiseerd te krijgen. Op beide scholen zijn de resultaten en het uitstroomprofiel (waar gaan de leerlingen 
na groep 8 naar toe?) prima op orde. De leerlingen presteren zoals we van ze verwachten. Beide scholen 
hebben een hele sterke ‘zorg-cyclus’, d.w.z. dat er veel momenten gedurende een schooljaar zijn waarop 
gekeken en besproken wordt hoe het met een leerling gaat, hoe hij of zij zich ontwikkelt en op welke gebied de 
leerling eventueel wat extra aandacht of ondersteuning nodig heeft. Zowel de leerkracht, de interne begeleider 
als ook de locatieleider speelt daar een belangrijke  rol in en vult die op een goede manier in. De financiën van 
beide scholen is goed. Er is bewust een reserve opgebouwd om eventuele krimp, waar de hele regio mee te 
maken krijgt, op te kunnen vangen. Die reserve is voldoende, waardoor er nu ook weer geïnvesteerd kan 
worden in het onderwijs.  

 
Op beide scholen zijn de afgelopen jaren veel nieuwe ontwikkelingen opgestart. Daarbij valt wel op dat de 
borging van die nieuwe ontwikkelingen nog niet volledig is afgerond. Zowel in de dagelijkse praktijk als het 
vastleggen van afspraken op papier. Met name hier zullen we het komende halfjaar aandacht aan besteden. 
 
Op de Franciscusschool is aangegeven dat er duidelijk behoefte is aan gezamenlijke discussie over de  Visie & 
Missie van de school. De discussie hierover met elkaar zal binnenkort starten. Op de Esch zijn de Visie & Missie 
van de school en in het verlengde daarvan ook de speerpunten al wel besproken en zichtbaar.  
 
Voor beide scholen geldt dat de basis prima op orde is en we vanaf nu stapsgewijs kunnen gaan werken aan 
nog mooier, beter, aantrekkelijker en uitdagender toekomstgericht onderwijs.  
 
Bart Freriks 

 

Na de 100-dagen periode is ook de taakverdeling van de directie van onze school geëvalueerd. Waar tot vorig 

schooljaar sprake was van een directeur en een adjunct-directeur die samen verantwoordelijk waren voor onze 

school en basisschool de Esch is er nu sprake van één directeur voor beide scholen en een locatieleider. juf Lidy 

is locatieleider voor onze school. Dit vraagt om een iets andere taakverdeling dan in het verleden. De volgende 

taakverdeling is afgesproken: 

 

Lidy Groeneveld is, als locatieleider,  verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen onze school. 

Zij is dus het aanspreekpunt voor alle lopende ontwikkelingen en activiteiten die op onze  school plaatsvinden 

op het gebied van onderwijs, zorg en ondersteuning alsmede ook de ouderraad, het gebouw, verkeer, schoolse 

activiteiten, verlofaanvragen, financiën etc.  

 

Bart Freriks is, als directeur, eindverantwoordelijk voor de school. Hij zal zich met name bezig houden met 

(nieuwe) beleidsontwikkeling, schoolplan, ontwikkeling personeel, medezeggenschapsraad school-overstijgende 

zaken en externe contacten. 

 

Juf Lidy is aanwezig op de dinsdag, woensdag en donderdag. Meester Bart is in principe aanwezig op de 

maandag, dinsdagochtend, donderdagmiddag en incidenteel ook de vrijdagmiddag. Dit uiteraard met 

uitzondering van externe afspraken. Het streven is, om op dagen dat we aanwezig zijn tussen 8.00 en 9.00 en 

rond / na 14.00 uur zoveel mogelijk beschikbaar te zijn voor ouders en leerkrachten. 

 
In februari stromen in: 
 
Derin Hilbrink          groep 1A 
Job Meijer               groep 1A 
 
Wij wensen Derin en Job een fijne tijd op de 
Franciscusschool.  
                

 
                    

100-dagen bevindingen nieuwe directeur 

Taakverdeling, aanwezigheid en bereikbaarheid directie 



 

Door de spreiding in aanwezigheid is er gedurende schooltijden meestal iemand ambulant aanwezig op onze 

school. Mocht dat niet het geval zijn, dan wordt via een voicemailbericht kenbaar gemaakt op welke manier de 

directie voor urgente zaken te bereiken is. 

 
Vlak voor de zomervakantie zullen we als school ons schoolplan 2019-2023 op moeten stellen. Het schoolplan is 
in feite ons meerjarenbeleidsplan. In het schoolplan dienen wij als school te beschrijven welke 
(onderwijskundige) ontwikkelingen wij de komende jaren in gang willen zetten. De komende maanden gaan we 
hier mee aan de slag gedurende meerdere studiemiddagen. Los van hun formele rol zullen we de MR hier ook 
actief in het voortraject bij betrekken. 

 

 

In groep 7 is een groepje leerlingen die de taal en rekenstof van de basisschool voor een groot deel al beheerst. 

Met dit groepje leerlingen zijn wij een pilot gestart om te kijken op welke manier wij ze binnen de eigen groep 

een extra uitdaging kunnen bieden. Deze groep leerlingen gaat werken met een eigen weekplanning. In die 

weekplanning starten ze met taal en rekenen met de rest van de groep en checken ze steeds zelf of ze de stof 

die aangeboden wordt beheersen. Is dat niet het geval dan nemen ze deel aan de les. Indien ze zien dat ze de 

stof beheersen gaan ze werken aan hun opdracht. De opdracht is op dit moment een onderzoeksopdracht die 

ze zelf gekozen hebben waar ze een aantal weken zelfstandig aan werken. De groepsleerkrachten en juf 

Martine begeleiden hen daarbij. Deze groep leerlingen doet wel gewoon mee aan de methodetoetsen en de 

CITO-toetsen aan het midden en einde van het schooljaar.  

 

Het soort opdracht zal de komende maanden elke keer anders zijn. In de pilot willen we gaan kijken op welke 

manier we leerlingen binnen de eigen groep een extra uitdaging kunnen geven. Mocht de pilot slagen dan 

zullen we kijken hoe we dit breder binnen onze school kunnen oppakken. 

 
In januari zijn we begonnen met ‘Kwink’. Kwink is een methode waarmee we preventief kunnen werken aan de 

sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Kwink biedt 20 lessen voor onder-, midden- en 

bovenbouw. Die worden jaarlijks vernieuwd dus altijd actueel en verrassend.  Een les kan gegeven worden in 2 

(wekelijkse) blokken van een half uur of om de week een les van een uur.  

 

 
De adviseringsgesprekken in groep 8 worden verplaatst naar 13 en 14 februari. 

 
Hoofdluizen kunnen veel last veroorzaken, omdat het echte overlopers zijn. Luizen springen niet, zoals wel eens 

gedacht wordt. Ze lopen van het hoofd, schouders of jas over naar iemand anders. Kinderen krijgen gemakkelijk 
hoofdluis, omdat ze dicht op elkaar zitten. Meestal (maar niet altijd) hebben ze jeuk en gaan ze krabben. Daardoor 
kunnen kleine wondjes op het hoofd ontstaan. Hoofdluis heeft niets te maken met wel of niet schoon zijn. Het 
kan iedereen overkomen. 
 
Hoofdluis 
Een luis is ca. 3mm lang. Deze legt gemiddeld 5 eitjes per dag. In het begin merk je niet dat je luizen hebt. Pas 
als de luis bloed gaat zuigen, krijg je jeuk. Echter kinderen met een permanente besmetting hebben vaak weinig 
of geen last van jeuk. Een luis blijft gemiddeld 20 dagen leven. Gescheiden van het menselijk lichaam (dus zonder 
bloed) kan een luis maximaal 2 dagen overleven. 
 
Neten 
Luizen leggen neten vlakbij de haarinplant met een niet in water oplosbare kitstof. Daardoor zijn ze vaak moeilijk 
te verwijderen. De neten komen na ongeveer 7-10 dagen uit. De neten zijn tonvormig en ca. 0,8mm lang. De 
kleur varieert van zandkleur tot bijna zwart. De neten komen vaak voor op warme, vochtige en donkere plekken 
op de hoofdhuid. (pony, achter de horen en in de nek) 
 
Hoe ontdek je ze 
Door te kammen met een luizenkam kun je luizen ontdekken. Ga je na het douchen kammen, dan raden wij aan 
om eerst de haren ruim in te wrijven met creme-spoeling. Dit vergemakkelijkt het doorkammen. Kam al het 
hoofdhaar pluk-voor-pluk door, vanaf de haarwortel. Begin bij het ene oor en pak na elke kam beweging een pluk 
in de richting van het andere oor.  
Het aantonen van een levende luis is het bewijs van besmetting. Neten groeien met het haar mee (ongeveer 1 
cm per maand) Dus hoe verder de neet van de hoofdhuid af is, hoe langer geleden de besmetting heeft 
plaatsgevonden. Neten die enkele centimeters van de hoofdhuid af liggen, zijn lege of dode neten.  
Neten verwijder je niet met de luizenkam. Deze verwijder je door de neet tussen je nagels te klemmen en met 
de haar mee te trekken. 
U kunt de kam schoon maken door deze 5 minuten uit te koken of te ontsmetten met 70% alcohol. 
 

Schoolplan 

Groep 7 

Kwink 

Adviseringsgesprekken groep 8 

Behandelplan hoofdluis 



Wat doe je eraan 
Als er eenmaal neten/luizen zijn geconstateerd is het veel werk om er vanaf te komen. Alleen als alle ouders hun 
kinderen controleren en grondig behandelen, is er van hoofdluis af te komen. Haal bij de apotheek of drogisterij 
een anti-luis-shampoo. En begin dezelfde dag nog met behandelen. Er zijn in Nederland middelen 
beschikbaar bevattend dimeticon, malathion of permetrine.  
Bij deze laatste twee blijkt dat er sprake is van resistentie-ontwikkeling.  
 
 
Behandeling met dimeticon wordt aangeraden, omdat daartegen geen resistentie kan ontstaan.  
De demiticon zorgt ervoor dat de luis sterft doordat deze ingekapseld wordt. Behandel uw kind en andere 
besmette personen binnen uw gezin met deze shampoo, volgens de gebruiksaanwijzing. 
 
Hoe lang moet je doorbehandelen 
Na behandeling met de shampoo moet het haar dagelijks, gedurende 14 dagen doorgekamd worden met een 
luizenkam. Op deze manier verwijderd u eventueel achtergebleven luizen.   
Neten verwijder je niet met een luizenkam. Bij fijne kinderharen kunt u de neet verwijderen door deze tussen uw 

nagels te klemmen en met de haar mee te trekken. 
Er is een middeltje in de handel, welke de lijmlaag van de neten oplost. 
 
Herhaal de behandeling met de shampoo een week na de eerste behandeling. 
 
Wat moet er verder gebeuren 

 Kijk iedereen in huis na op hoofdluis en vergeet uzelf niet 
 Behandel iedereen die luizen of neten heeft dezelfde dag met de shampoo volgens de 

gebruiksaanwijzing 
 Vergeet niet de school te informeren, zodat zij ook adequaat kunnen reageren.  

Vergeet niet de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in te lichten 
 Informeer uw omgeving, waarmee u onlangs mee in contact bent geweest.  

Denk hierbij aan speelkameraadjes, familie, sportclub, oppas, opa en oma 
 Laat kinderen geen kammen, borstels, mutsen etc. met elkaar delen 
 Het is van belang dat alle kinderen met hoofdluis in een klas gelijktijdig worden behandeld. 

 
In het verleden werd er ook via de GGD aangeraden om alle beddengoed, pyjama, knuffels, mutsen, sjaals en 
jassen te wassen op 60 graden. Volgens de GGD is dit achterhaald. 
Toch adviseren wij u een badlaken op het kussen te leggen. Eventuele luizen kunnen zich hier in niet verplaatsen. 
De volgende ochtend vouwt u het badlaken samen en doet u het in de was. 
Vergeet u ook niet de bank, waar de kinderen op hangen te stofzuigen. 
 
Komt de hoofdluis toch binnen 6 weken terug, nadat u 2 volledige behandeling met de speciale shampoo hebt 
gedaan. Dan raden wij u aan om contact op te nemen met de jeugdverpleegkundige van de GGD 
 
 

 Er wordt er afgeraden om bij zwangere vrouwen en babies jonger dan 6 maanden anti-
hoofdluismiddelen te gebruiken.  
Neemt u in dat geval contact op met uw huisarts voor advies. 

 Houdt aub rekening met zwemles. Door het zwemmen in chloorwater werkt de behandeling met anti-
luizen shampoo/lotion niet meer !!! 
 

 
Op maandag 4 februari is de inschrijfavond voor nieuwe 
leerlingen die het komende schooljaar instromen in groep 1. Tussen 
19.00 en 20.00 uur hebben ouders van deze nieuwe leerlingen de 
gelegenheid om zich in te schrijven. Het inschrijfformulier is te 
downloaden via onze website. Daar valt ook te lezen welke extra 
documenten ze mee moeten nemen om de inschrijving volledig af te 
kunnen ronden. 
 
Hoe kies je een passende school? Kijk op www.onshelptons.nl voor een 
overzicht van alle scholen en data van open dagen! 

 
 
 

 
Verslag vergadering medezeggenschapsraad (MR) 21 januari 2019 
Leonie Kok vertrekt, waardoor per direct een vacature voor secretaris van de 
MR ontstaat. Hilde Nijenkamp stelt zich niet herkiesbaar na dit schooljaar. Er is 
een oproep gedaan voor kandidaten voor deze twee vacatures. Als zich meer 
dan twee kandidaten melden, worden er verkiezingen uitgeschreven. 
Bart heeft zijn bevindingen gepresenteerd aan de MR. De basis was goed. Nu is 
het zaak om verder te ontwikkelen. Bart wil het team meer meenemen in die 
ontwikkelingen. 12 februari is de aftrap van het missie-/visietraject. Het hele 
team gaat een studiemiddag naar de UT voor een inspiratiesessie. 

Aanmeldingsavond basisschool 4 februari 19.00 uur – 20.00 uur 

Nieuws uit de MR 

http://www.onshelptons.nl/?fbclid=IwAR0sinBqBKKQWAcfhxsX--eOAVUH0cqphiWUv1gAjEUm-tYLqzrrTU-erWk


Gesproken is over de pilot in groep 7 die is opgezet om een groep leerlingen extra uitdaging te bieden. Indien 
de opzet goed bevalt, wordt bekeken of dit ook in andere groepen kan worden toegepast. 
De begroting voor 2019 is besproken. Er wordt de komende jaren ingeteerd op de grote reserves ten behoeve 
van investeringen in personeel, onderwijs en ICT. De MR heeft een aantal vragen gesteld en een positief advies 
uitgebracht.  
De MR had een te hoog tegoed, dat aan school mocht worden besteed. De MR heeft dit bedrag van €800 ter 
beschikking gesteld aan de leerlingenraad. De leerlingenraad heeft besloten om het geld te verdelen over alle 
groepen, voor de aanschaf van nieuwe boeken. De voorwaarde daarbij is dat de kinderen mee mogen beslissen 
welke boeken er worden aangeschaft. 
De pilot met de methode Kwink (https://www.kwinkopschool.nl) is goed bevallen. Kwink is een online 
lesmethode, die een basis biedt voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Het komende half jaar 
zullen alle groepen met deze methode gaan werken om hier ervaring mee op te doen. 
Verder is de hygiëne van de wc’s besproken. De wc’s zijn erg vies. Leerkrachten zullen dit in hun groep aan de 
orde stellen en ouders zal gevraagd worden om dit onderwerp met hun kind te bespreken. 
De volgende MR-vergadering is op maandag 25 februari 2019. Als het goed is met twee nieuwe MR-leden! 
Daarin komen o.a. het aangepaste jaarplan en het nieuwe projectplan van The Leader In Me aan de orde. 

Vragen? Aarzel niet om de MR te mailen: mr.franciscus@konot.nl. 
 
 

 

Kalender februari 
 
Zondag 3 februari  Juf Sabine jarig 
Maandag 4 februari  19.00 – 20.00 uur aanmelden nieuwe leerlingen 
Dinsdag 5 februari  Ontruimingsoefening 
Woensdag 6 februari  Juf Debby jarig 
Donderdag 7 februari  Ontruimingsoefening 
Dinsdag 12 februari  Inzameling oud papier 
    Studiemiddag; alle leerlingen om 12.00 uur vrij 
    OR vergadering 

Woensdag 13 en  
Donderdag 14 februari  advisering groep 8 
Vrijdag 15 februari  Prinsenpaar verkiezingen 
Zaterdag 16 februari  Start voorjaarsvakantie tot en met zondag 24 februari 
Maandag 25 februari  Bord onthullen     
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatie van de Bibliotheek 

   Infobulletin                             

                                                     Februari 2019 

https://www.kwinkopschool.nl/
mailto:mr.franciscus@konot.nl


  
 

 
PERSBERICHT  
 
 

hoe doe je dat? 
Peutervaardigheden, eten, slapen en zindelijk worden 

  
 
Je peuter wordt baas over zijn eigen lijf. Zijn zelfbewustzijn groeit. Op donderdag 7 februari is 
het thema van de bijeenkomst ‘peutervaardigheden. Deze avond is geschikt voor ouders en 
verzorgers van kinderen tussen 1 en 4 jaar. 

Je peuter leert dat hij/zij dingen kan beïnvloeden en ontdekt dat hij zelf de regie heeft over 
eten, slapen, poepen en plassen. Hij laat zich hierin niet dwingen. Hij is op zoek naar 
autonomie, oftewel “zelf doen”.   
Je peuter kan kieskeurig worden en hij ontdekt steeds meer over zichzelf. Op deze manier 
kan hij veranderen in een moeilijke eter of lastige slaper. 
Je bent niet de enige ouder bij wie soms een gevoel van machteloosheid of frustratie 
ontstaat als je peuter maar niet wil slapen of eten. Dat is heel normaal. 
In de themabijeenkomst “peutervaardigheden: eten, slapen en zindelijk worden” komen 
onder andere de volgende onderdelen aan bod: 

   - waarom wil mijn kind niet eten? Vraag jij jezelf dat ook wel eens af?| 
   - niet willen inslapen, doorslapen of uit bed komen; 
   - hoe kun jij je kind helpen zelf te leren inslapen of doorslapen? 
   - zindelijk worden, wat en wanneer? 
   - zindelijk worden, hoe pak jij dat aan bij je kind? 
   - mijn kind was zindelijk, en plast weer in zijn broek, wat nu? 
   - poepen is best eng. 

Tijdens deze themabijeenkomst - georganiseerd door Loes en de Bibliotheek -  wordt 
informatie gegeven. Ook kun je meepraten over allerlei praktijkvoorbeelden en van andere 
ouders horen hoe zij erover denken. 

Toegang is gratis, wel graag even een entreebewijs bestellen bij de Klantenservice, of via 
www.bibliotheekoldenzaal.nl. Kijk bij ‘Programma – 7 februari’ 

 
7 jan.---------------------------------------------------------------------------einde  persbericht 
noot voor de redactie, meer informatie bij: 
Leonie Schepers / Herma Loman 
tel.   512516 / 06 45456336 
e-mail: leonie.schepers@bibliotheekoldenzaal.nl 
  herma.loman@bibliotheekoldenzaal.nl  
  



  
 

 
 
                                                                 
PERSBERICHT  
 

doe mee in de Bibliotheek 
Voorjaarsvakantie: kom naar de VakantieMaakplaats!  

 
 

De ‘Maakplaats’ is een speelplaats waar iedereen zijn of haar creativiteit en digitale vaardigheden 
kan ontplooien. Ben jij een uitvinder, robotbouwer, ontwerper óf wil je dat misschien worden? In de 
Maakplaats kan dit allemaal; je leert hier door te maken!  
In de voorjaarsvakantie organiseert de Bibliotheek Oldenzaal haar inmiddels derde cyclus 
‘Oldenzaalse (Vakantie)Maaktplaats’. Er komen nu zelfs 4 uitdagende, leerzame en interessante 
workshops voor kinderen vanaf 8 of 9 jaar. 
 

programma 
Op dinsdag 19 februari van 9.30 – 11.00 uur: Ozobot (vanaf 8 jaar). 
Een Ozobot is een klein robotje dat je kunt programmeren met behulp van kleuren, lijnen en 
simpele programmeertaal. 
Laat je niet van de wijs brengen door zijn kleine formaat, Ozobot kan een heleboel! 
Let op: dit betreft dezelfde workshop als in de herfst- en kerstvakantie. 
 

Ook op 19 februari, en wel van 11.30 – 13.00 uur: Stipwerk (vanaf 9 jaar). 
‘Stipwerk’ is een techniek om stoffen te versieren. Stipjes verf worden met stempels op de stof 
gedrukt. Elke deelnemer ontwikkelt zijn of haar eigen stempels en patronen en verwerkt dit op een 
eigen T-shirt; daar wordt voor gezorgd door de Bibliotheek. 
 

Op woensdag 20 februari van 9.30 – 11.00 uur: Bibberspiraal (vanaf 9 jaar). 
De Bibberspiraal kent iedereen vast wel. Het is een spel waarbij je met de ring het draad niet mag 
raken, want dan gaat de zoemer. Maak tijdens deze workshop je eigen bibberspiraal. 
Let op: dit betreft dezelfde workshop als in de kerstvakantie. 
 
 

Na deze workshop volgt op dezelfde ochtend van 11.30 – 13.00 uur: 360 graden video (vanaf 8 
jaar). 
Met de 360 graden video zie je de wereld van een andere kant. Met deze speciale camera is het 
mogelijk om jouw omgeving vanuit alle hoeken op te nemen! Maak nu kennis met deze bijzondere 
techniek. 
 

iedereen welkom 
De workshop Ozobot en 360 graden video is geschikt voor alle kinderen vanaf 8 jaar en aan de 
Bibberspiraal en Stipwerk, kun je meedoen als je 9 jaar bent of ouder. 
Vanwege de capaciteit van de workshop is van te voren aanmelden gewenst. Dat kan aan de balie, 
via info@bibliotheekoldenzaal.nl of telefonisch: 0541512516. 
Je doet al mee voor €  2,00.  
 

En bent u een enthousiaste volwassene die – op termijn - wel als vrijwillig/st/er wil assisteren bij 
dergelijke workshops? Kom al vast kom eens kijken of neem contact op met Leonie Schepers: 
leonie.schepers@bibliotheekoldenzaal.nl 
 
25 jan.--------------------------------------------------------------------------einde  persbericht 
noot voor de redactie, meer informatie bij: 
Leonie Schepers / Herma Loman 
tel.   512516 / 06 45456336 
e-mail: leonie.schepers@bibliotheekoldenzaal.nl  


