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Activiteitenlijst
Ma 5 juli
Wo 7 juli
Do 8 juli
Vr 9 juli

19.30 uur
08.30 uur
19.30 uur

Ma 12 juli

12.45 –
13.45 uur

Do 15 juli en vr 16 juli
Vr 16 juli

Di 20 juli
Wo 21 juli
Do 22 juli
Vr 23 juli
12.00

Bijeenkomst medezeggenschapsraad
Koffie-ochtend voor nieuwe ouders
Informatieavond groep 3 locatie Hoevenbraak ’21-‘22
Afscheid juffrouw José (locatie Wijbosch
Tweede rapport
Groepsverdeling ’21-’22 wordt bekendgemaakt
Kennismakingsuurtje groepen schooljaar ’21-‘22
Koningsspelen
Afscheid diverse personeelsleden, m.n. meneer Rien,
juffrouw Wendy, juffrouw Onnie en juffrouw Ellie (van
Gaalen)
Musicalfilm van groep 8H
Musicalfilm van groep 8W
Afscheid juffrouw Jeanne (locatie Hoevenbraak)
Laatste schooldag schooljaar 2020-2021
School uit en start zomervakantie

Welkom op school!
Afgelopen maand zijn ingestroomd:
Locatie Hoevenbraak
Kleutergroep
Meike

Groep 5
Jakub

Locatie Wijbosch
Kleutergroep
Linn

Afscheid van personeelsleden
Al eerder informeerden wij u over het afscheid van enkele personeelsleden in de afgelopen maanden.
Helaas konden er door de coronamaatregelen geen afscheidsbijeenkomsten georganiseerd worden. We
gaan dat in de maand juli inhalen. Er zijn drie momenten dat er afscheid genomen wordt:
• Vrijdag 9 juli van juffrouw José (locatie Wijbosch)
• Vrijdag 16 juli van meneer Rien (locatie Hoevenbraak)
• Donderdag 22 juli van juffrouw Jeanne (locatie Hoevenbraak)
Zij gaan alle drie met pensioen.
Verder nemen ook juffrouw Wendy (zie informatiebulletin van april) en juffrouw Onnie (zie verderop)
afscheid van De Regenboog.

Juffrouw José
Zo’n 2,5 jaar geleden moest juffrouw José Vermeer
vanwege gezondheidsredenen van de ene op de andere dag
plotseling stoppen met werken. Zij was nog hartstikke druk
met haar groep 4-5 en het werk als locatieleider in Wijbosch
en had nog allerlei plannen.
Méér dan 43 jaar heeft zij in het onderwijs gewerkt,
waarvan de laatste 20 jaar op De Regenboog. Al die jaren
heeft zij zich méér dan 100% ingezet voor de kinderen die
aan haar toevertrouwd waren. Zij heeft dit in allerlei
functies gedaan: van leerkracht tot adjunct-directeur en van
intern begeleider tot locatieleider.
Wij willen haar op deze plaats heel erg bedanken voor haar
jarenlange inzet voor De Regenboog en gaan haar uiteraard
een onvergetelijk afscheid bezorgen.
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Juffrouw Jeanne
In het nieuwe schooljaar zal juffrouw Jeanne niet meer
werkzaam zijn op onze basisschool. Dat zal even wennen
zijn na precies 30 jaar op De Regenboog. Overigens startte
haar onderwijsloopbaan al veel langer geleden.
Juffrouw Jeanne heeft vooral gewerkt op locaties in de wijk
Hoevenbraak en dat maar liefst in vier verschillende
gebouwen. Zij was vooral werkzaam in middenbouwgroepen, enkele jaren ook als bouwcoördinator.
Juffrouw Jeanne gaat nu genieten van haar pensioen en
vooral van haar kleinkinderen! Ook haar willen we alvast
heel erg bedankt voor haar inzet voor De Regenboog en ook
voor juffrouw Jeanne gaan we er een bijzondere dag van
maken.

Juffrouw Onnie
Juffrouw Onnie heeft niet heel lang op De Regenboog
gewerkt, slecht drie jaar uiteindelijk. Zij kwam via het
Samenwerkingsverband De Meierij in de Jonge Kind Groep
werken, die sinds enkele jaren in ons gebouw van de locatie
Hoevenbraak gevestigd is.
Ondanks dat zij nog steeds met veel plezier werkt, heeft zij
besloten om deze zomer met vervroegd pensioen te gaan
en te gaan genieten van de vrije tijd en van haar
kleinkinderen.
Juffrouw Onnie willen we ook hartelijk danken voor al die
jaren in het onderwijs, m.n. voor die laatste jaren in de
Jonge Kind Groep op onze school

Bedankbijeenkomst voor hulpouders vervalt
Op woensdag 14 juli stond een bijeenkomst gepland voor
alle hulpouders. Kinderen en leerkrachten zouden dan op
beide locaties een speciaal programma voor het voetlicht
brengen. Helaas kunnen deze bijeenkomsten ook dit jaar
vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan.
Toch zullen kinderen en schoolteam op een bijzondere
manier iedereen bedanken die dit schooljaar de school
weer ondersteund heeft, ook al was er weinig mogelijk
aan activiteiten.
Laten we hopen dat volgend schooljaar alles weer volgens planning door kan gaan en dat alle activiteiten
dan gewoon doorgang kunnen vinden
3

Koningsspelen worden ingehaald
Vanwege de vele coronabesmettingen én de slechte weersvooruitzichten vervielen de Koningsspelen in
de week vóór de meivakantie. Goed nieuws! Wat fijn dat deze activiteit alsnog door kan gaan!
En goed nieuws voor de kinderen die niet op school waren toen de frietkar kwam, ook voor hun was er
nog een frietje op woensdag 30 juni jl.
Wat fijn dat deze activiteit alsnog door kan gaan!
Locatie Wijbosch: donderdag 15 juli
Alle groepen.
Locatie Hoevenbraak: donderdag 15 en vrijdag 16 juli
Donderdag 15 juli: JKG en groep 1 t/m groep 4
Vrijdag 16 juli: groep 5 t/m groep 8
Elke groep sport 1,5 uur. De rest van de dag het normale programma.
Ook dit keer zijn er verschillende spellen, waaronder waterspellen.
Het is fijn als de kinderen deze dag makkelijke schoenen aan hebben en sportkleding (niet verplicht).
Zorg ervoor dat u uw kind (bij warm weer) goed insmeert en geef droge kleding en een handdoek mee.
We hopen er een onvergetelijke dag van te maken!
Met sportieve groet,
Werkgroep Koningsspelen

Eindejaarsactiviteiten groep 8
Het einde van het schooljaar nadert voor onze groepers 8. De basisschoolperiode gaan we uiteraard
afronden met een aantal leuke activiteiten. We zijn bijvoorbeeld al druk aan de slag met het maken van
onze eindfilm. Deze zal voor groep 8 in de laatste week in 't Spectrum in première gaan. Daarnaast gaan
we in de laatste schoolweek zowel binnen als buiten de
school leuke activiteiten doen, zoals het brengen van een
bezoek aan Bounz.
Donderdag sluiten we het schooljaar af met het afscheid op
het plein en gaan de kinderen genieten van hun
welverdiende vakantie. Op vrijdag zijn ze al lekker vrij. We
wensen alle groep 8 kinderen alvast heel veel plezier en
succes op het VO, maar geniet eerst nog van de vakantie.
Groetjes leerkrachten van groep 8
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Koffieochtend nieuwe ouders
Op woensdag 7 juli wordt er weer een koffieochtend op school
georganiseerd voor ouders waarvan het eerste kind op school
komt. Ouders krijgen tijdens deze ochtend vanaf 8.45 uur
informatie over de school en hoe de school omgaat met
bepaalde pedagogische zaken. Nieuwe ouders zitten vaak met
praktische vragen hierover en willen deze zaken graag vooraf
beantwoord zien. Deze ochtenden zijn anders van invulling dan
de jaarlijkse informatieavond voor de kleutergroepen, waarbij het voornamelijk gaat over de manier van
werken van de school op didactisch (leer)gebied. De betreffende ouders/verzorgers worden hiervoor
middels een brief uitgenodigd.

BS De Regenboog en het coronavirus
Wij willen u bedanken voor uw begrip voor alle coronamaatregelen van de afgelopen maanden. Wij
realiseren ons goed dat het niet meevalt als kinderen plotseling niet naar school mogen komen en u maar
voor opvang moet zorgen. Maar gelukkig krijgen we het virus steeds meer onder controle en hebben we
vanaf de meivakantie geen besmettingen meer gehad en kon iedereen gewoon gezond en wel naar
school.
We blijven ons uiteraard aan de RIVM-voorschriften houden en willen u nogmaals vragen om dat ook te
doen en bij twijfel uw kind(eren) thuis te houden.
Zoals bekend worden vanaf komend weekend de coronamaatregelen versoepeld. Ook voor de
basisscholen zijn versoepelingen aan de orde:
• De cohorten worden opgeheven, dat betekent dat de kinderen weer vrijuit met elkaar mogen
werken en spelen. Het pauzeschema en de surveillanceroosters, zoals die vóór de kerstvakantie
werden gehanteerd, worden daarom vanaf maandag weer toegepast
• De huidige afspraken over het brengen en ophalen van de kinderen zullen tot de zomervakantie
gehandhaafd blijven
• Ouders/verzorgers zijn welkom op school binnen de volgende richtlijnen: er dient een
gezondheidscheck plaats te vinden en de 1,5 meterregel dient in acht genomen te worden.
Ouderbijeenkomsten zijn ook mogelijk onder dezelfde voorwaarden
• Bij het vieren van verjaardagen van kinderen én bij kennismaking van nieuwe leerlingen is één
ouder van harte welkom om mee te komen
• De oudergesprekken kunnen weer op school plaatsvinden, maar er kan ook gekozen worden voor
online-gesprekken. Leerkrachten maken hier zelf afspraken over met hun eigen ouders/verzorgers
• Activiteiten kunnen weer doorgang vinden, mits betrokken volwassenen zich aan de 1,5
meterregel kunnen houden
• Er zijn geen restricties meer voor het trakteren
We zijn weer op weg naar een normale schoolsituatie, hopelijk zullen we na de zomervakantie als
vanouds kunnen starten. We zullen u daarover tijdig informeren.
Nu gaan we tot de zomervakantie genieten van het weer samen mogen leren, werken en spelen.
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Speelleertuin op de locatie Hoevenbraak in gebruik genomen
De speelleertuin van de locatie Hoevenbraak is in gebruik genomen. De officiële opening zal na de
zomervakantie plaatsvinden.
TVSchijndel heeft een reportage gemaakt over de speel-leertuin:
https://media.nieuws.tvschijndel.nl:8044/20210605_speelleertuin_open.mp4?sd
Meer dan een jaar lang keken de kinderen van basisschool De Regenboog nieuwsgierig naar de
werkzaamheden die plaatsvonden in een hoek van hun speelplaats. Vanachter het rood-witte lint werden
vele honderden keren dezelfde vragen gesteld. Wat zijn jullie aan het doen? Wat wordt dat? En vooral;
wanneer is het klaar? En nu is het dan zover. Na een gedegen en grondige veiligheidscheck volgden
enkele aanpassingen en een lijvig certificaat: de natuurlijke speelleertuin kan open. Een flink
aantal speeltoestellen, allemaal vervaardigd van hardhouten boomstammen, palen en takken, vormt een
waar speelparadijs. Na een korte gebruiksaanwijzing van de leerkracht telden de verschillende groepen af
van drie naar één en vlogen ze juichend de speeltuin in! Eindelijk los in de speelleertuin! De speelleertuin is
het werk van conciërge Cor van Casteren en hovenier André Vorstenbosch, zij zijn er al vanaf de
zomervakantie druk bezig mee geweest

Inschrijven nieuwe leerlingen schooljaar 2021-2022
(geboren tussen 1 augustus 2017 en 1 augustus 2018)

Voor het inschrijven van nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2021-2022 wordt in Schijndel niet meer
gewerkt met een centrale aanmelddag. Inschrijven kan voortaan gedurende het gehele schooljaar. I.v.m.
de planning voor het schooljaar 2021-2022 verzoeken wij echter wel om nieuwe leerlingen zoveel
mogelijk z.s.m. aan te melden.
I.v.m. de coronamaatregelen vervallen de jaarlijkse open dag en de informatieavond voor nieuwe ouders.
Ouders kunnen echter wel een afspraak maken voor de inschrijving en een rondleiding waarbij ook alle
mogelijke informatie wordt gegeven.
Wij hanteren de volgende afspraken:
Ouders/verzorgers die al kinderen op onze school hebben:
Als u al één of meerdere kinderen op onze school hebt, dan kunt voor het aanmelden zelf een afspraak
maken met Jolanda van Ampting (schooladministratie). Dat via de e-mail:
j.vanampting@skoposschijndel.nl of telefonisch: 073-5492826. Voor het aanmelden hoeft alleen maar
het inschrijfformulier ingevuld te worden. Met uw zoon of dochter kunt u dan op afspraak een keertje de
school bekijken
Ouders/verzorgers die nog geen kinderen op onze school hebben:
Als u nog geen kinderen op onze school hebt, maak dan een afspraak met de directie van de school voor
een persoonlijk gesprek, rondleiding en evt. aanmelding. Dat kan via de e-mail:
a.hellings@skoposschijndel.nl of telefonisch: 073-5492826.
We zijn nog bezig om te kijken hoe we, ondanks alle beperkingen, toch alle toekomstige ouders een goed
beeld van de school kunnen geven. Informatie hierover volgt nog!
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over het inschrijven voor volgend schooljaar.
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Ontvangen van digitale informatie
Wij sturen onze informatie digitaal. Heeft u een nieuw
e-mailadres of andere wijzigingen? Geeft u dit z.s.m. door aan
juffrouw Jolanda van Ampting van de administratie:
j.vanampting@skoposschijndel.nl

Luizencontrole
Vanwege de coronamaatregelen heeft er al een aantal maanden geen luizencontrole op school
plaatsgevonden. Wij adviseren u daarom om, nog meer dan anders, alert te zijn en uw kind(eren)
regelmatig op hoofdluis te controleren. Informatie over het behandelen van hoofdluis kunt u in
bijgevoegde folder vinden.
Overigens zullen wij u uiteraard blijven informeren als er in één van de groepen hoofdluis bij kinderen is
geconstateerd

Schoolkosten en laptop
Voor alle kinderen tussen 4 en 18 jaar, waarvan de ouders een laag inkomen hebben, kent Meierijstad
een regeling voor de bijdrage in de schoolkosten en of een laptop. Bijgevoegde flyer geeft hier meer
uitleg over.
https://www.meierijstad.nl/home/alle-onderwerpen_3130/product/extras-voor-gezinnen-metkinderen_1021.html
Zijn er nog vragen? Dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Mieke Bosch-van der Heijden
Armoedeambassadeur, Klantmanager schuldhulpverlening gemeente Meierijstad
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag
Email: mbosch@meierijstad.nl - Tel: +31 (413) 381 676

Stadhuisplein 1 - 5461KN Veghel - www.meierijstad.nl - info@meierijstad.nl - tel 14 0413
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Vanuit de verkeerswerkgroep
Afscheid verkeersouder (Wijbosch)
Na heel wat jaren inzet voor de werkgroep verkeer gaat Anita van Minderhout de groep verlaten. Haar
jongste zoon gaat naar de middelbare school en daarbij is de basisschooltijd ook voor Anita tot een einde
gekomen. Wij zijn haar erg dankbaar voor al haar inzet voor onze school en alle leerlingen. Dank je wel
Anita!
Welkom nieuwe verkeersouder (Hoevenbraak)
Welkom Riky Eijsvogels! Riky gaat Patricia en Sanne ondersteunen bij het organiseren van de
verkeersactiviteiten. Wij zijn erg blij met de hulp van Riky.
Activiteiten verkeer
We hebben dit schooljaar helaas weinig kunnen organiseren op het gebied van verkeer. Dit schooljaar
staat de Skateclininc nog gepland op de Hoevenbraak. Deze is al tweemaal verzet in verband met het
slechte weer. Deze staat nu gepland op woensdag 14 juli.
Voor komend schooljaar zijn er weer nieuwe activiteiten gepland.
Werkgroep verkeer
Bij vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met iemand van de verkeerswerkgroep. In
deze werkgroep zitten: Adrie Hellings (vanuit directie), Jolanda van Ampting (vanuit school), Patricia
Smits, Wendy van der Aa-van Beek (vanuit de oudervereniging, tevens verkeersouders Hoevenbraak),
Anita van Minderhout (verkeersouder Wijbosch) Sanne van Esch (verkeersouder Wijbosch), Jan de Bruijn
(vanuit de gemeente), Anton van Vught (vanuit de politie) en Kelly Troeijen (vanuit de Plu).
Vragen of opmerkingen?
Patricia Smits
Sanne van Esch

patriciasmits308@hotmail.com
boersmavanesch@gmail.com
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Vanuit de MR
De MR vormt een verbinding tussen ouders, personeel, directie en
schoolbestuur. Zij bestaat momenteel uit tien leden, waarvan vijf ouders
en vijf personeelsleden. De medezeggenschapsraad behartigt de belangen
van kinderen, ouders en het personeel van de school. Ze praat en beslist
mee over zaken die van belang zijn voor de kinderen en het personeel.
Op 31 mei kwam de MR voor de één na laatste keer van dit schooljaar bij elkaar.
We bespraken de stand van zaken rondom corona. Elke basisschool ontvangt van de overheid geld om de
mogelijke achterstanden die door corona zijn ontstaan, weer op te lossen. De MR denkt mee over een
goede besteding van deze gelden voor onze school.
De situatie rondom het wooncomplex de Hoogakkers is besproken, evenals het werkverdelingsplan en de
organisatiestructuur voor het komende schooljaar. De MR heeft geluisterd naar een groep bezorgde
ouders. Deze groep vertegenwoordigt een geluid onder ouders die zich zorgen maken over de RIVM
maatregelen in het kader van de Corona maatregelen. De groep is al in gesprek met SKOPOS, Regenboog
directie en andere Schijndels scholen en wil vooruitlopend op mogelijke aanscherping van het beleid het
gesprek aangaan met school.
Vacatures voor de oudergeleding zijn ingevuld!
De laatste vergadering van dit jaar vindt plaats op 5 juli 2021
U kunt de MR bereiken op het e-mailadres: ebc_regenboog_mr@skoposschijndel.nl
De notulen van de MR zijn terug te vinden op de site van de MR: www.bs-deregenboog.nl
onder het kopje school/MR. of via deze link: Notulen MR.
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Gevonden voorwerpen
Op beide locaties van de school worden regelmatig achtergelaten kleding en andere spullen van de
kinderen gevonden ondanks dat de scholen zijn gesloten…..
Deze spullen komen bij de conciërge in de bak ‘Gevonden Voorwerpen’ terecht.
Alles wordt bewaard tot de eerstvolgende vakantie, daarna wordt het opgeruimd.
Bent u dus iets kwijt van uw kind, neem dan z.s.m. contact met ons zodat we even kunnen kijken in de bak
‘Gevonden Voorwerpen’!

Foto’s en filmpjes maken (tijdens schoolactiviteiten) en
sociale media (waaronder de groepsapp)
Het maken van foto’s en filmpjes door ouders tijdens schoolactiviteiten is uiteraard toegestaan.
Wij vragen de ouders echter wel om zorgvuldig te zijn met het plaatsen van foto’s en filmpjes op sociale
media, zoals de groepsapp. Er zijn nl. meerdere kinderen op school, waarvan de ouders aangegeven
hebben dat zij niet willen dat hun kind op foto of film te zien is voor externen.
Foto’s of filmpjes van uw eigen kind verspreiden is uiteraard geen probleem, maar we willen u vragen om
het daarbij te laten.
Zie verder ook ons Pedagogisch Protocol, onderdeel Eigentijds Communiceren.
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Van Peuteropvang/BSO
‘De Zonnestraal’ & ‘Paddestoel’
Deze keer een stukje over de buitenschoolse opvang “De Freekids”
De Freekids is een waar kinderparadijs voor kinderen van 9 tot 13 jaar.
Het bijzondere aan deze groep is dat alle BSO kinderen van vrijwel alle
locaties naar de Freekids komen als ze 9 jaar zijn geworden.
Dit zorgt er voor dat de Plu een gericht aanbod kan bieden voor deze
leeftijd.
Zo beschikt de Freekids over een chillruimte, PlayStation. grote keuken, timmerhoek, naaiatelier, en een
podium voor optredens.
Dagelijks worden er activiteiten aangeboden door de pedagogisch medewerkers. Vissen, airbrushen,
skaten, allemaal activiteiten voor de wat oudere kinderen. Eigen initiatief en zelfredzaamheid vanuit de
kinderen is hierbij belangrijk. Of het kind wil deelnemen aan de activiteit is aan henzelf.
Onze mening is dat kinderen na 5 jaar b.s.o bij school wel toe zijn aan nieuwe uitdaging. Niet meer bij de
"kleintjes" en nieuwe leeftijdsgenootjes ontmoeten op weg naar het voortgezet onderwijs!
We gaan regelmatig te voet of met de plu bus kijken bij de Freekids met de oudste kinderen. Zo maken
we de overgang zo soepel mogelijk.
Maak vrijblijvend een afspraak om eens te gaan kijken met uw zoon of dochter.
De Freekids
Rietbeemdweg 16
073-7504530
BSOfreekids@deplu.org
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Van de oudervereniging
Het einde van het schooljaar komt weer inzicht. Maar dit betekend ook dat we afscheid moeten nemen
van een paar leden van de oudervereniging. Hun jongste zoon en/of dochter sluiten de basisschool tijd af
en mogen naar de middelbare school.
Maar daarbij stopt de basisschooltijd ook voor een paar van de leden van de oudervereniging.
Locatie Hoevenbraak:
Bij de locatie Hoevenbraak nemen we afscheid van Maaike en Marga.
Maaike is lid sinds september 2013 en Marga is lid sinds begin 2014. Beide dames hebben vele
activiteiten georganiseerd en zijn een bekend gezicht bij veel leerlingen en leerkrachten op onze school.
Naast de vele activiteiten die ze georganiseerd hebben, hadden ze hierbij ook nog andere taken op zich
genomen.
Marga is een aantal jaren voorzitster geweest van onze oudervereniging. Maaike heeft zich een aantal
jaren ingezet voor het inzamelen van het oud papier.
Wij bedanken de dames voor al hun harde werk! En wensen ze heel veel succes in de toekomst.
Locatie Wijbosch:
Bij locatie Wijbosch nemen we helaas afscheid van 3 betrokken ov-leden, Joyce vd Burgt, Viona Lammers
en Marscha Vogels. Deze dames zijn eigenlijk niet weg te denken bij de oudervereniging, horen bij de
“inboedel.” Zij zijn alle 3 erg fanatiek geweest in het organiseren van activiteiten. Of het nu als kartrekker
van de Carnaval, de sponsorloop of het regelen van vrijwilligers van het ophalen van oud papier…. Niets
was het teveel en daarom hebben we ook veel aan hun gehad.
Namens heel Wijbosch kunnen wij wel zeggen: Dames super bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid,
jullie zullen gemist worden!

Oproep vanuit de oudervereniging:
WE ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!
Na twee jaar bij locatie Wijbosch te zijn geweest komt
het ophalen van het oud papier terug naar de locatie
Hoevenbraak. Dit doen we samen met
rolschaatsvereniging Alico. Voor het ophalen van het
oud papier krijgt de oudervereniging extra inkomsten,
wat weer ingezet kan worden voor onze kinderen. In het verleden hebben we uit de oud papierpot zaken
aangeschaft zoals schaduwdoeken boven de zandbak, educatief speelgoed en boeken.
Gezocht
Nu zoeken we vrijwilligers die 1 of 2 keer per jaar, in duo’s, oud papier willen ophalen. Het aantal keer ligt
aan het aantal vrijwilligers, hebben we 12 vrijwilligers, ben je 2 keer per jaar aan de beurt. Lijkt het je
leuk? En weet je iemand met wie je dit samen zou willen doen? Geef je (samen) op.
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Hoe werkt het?
Ophalen van oud papier gebeurt 12 keer per jaar op maandagavond.
Voor 2021 zijn de ophaaldata al bekend:
• Maandag 4 oktober
• Maandag 1 november
• Maandag 6 december
Om iets voor 18:00u verzamelen bij de rolschaatsvereniging op het Zuideinderpark, daar word je
opgehaald om 18:00u. Ophalen van oud papier duurt tot 21:00u maar de ervaring leert dat dat ook wat
later kan worden. Je komt weer terug bij het Zuideinderpark, waar je nog gezellig een drankje kan pakken
in de kantine.
Aanspreekpunt en opgeven
Het aanspreekpunt voor het ophalen van het oud papier binnen de OV is Liesje Dalleu, heb je vragen,
neem even contact op (via onderstaand mailadres).
Opgeven, eventueel al in een duo, kan via mailadres OVHoevenbraak@gmail.com.
Vast een fijne vakantie en tot volgend jaar!
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