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VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

AGENDA: 
Donderdag 28 juni maandoverzicht 11 komt uit 

19.00: poetsavond in gr. 1-2A, C en D en gr. 4A 

Vrijdag 29 juni ROOSTERVRIJ gr 1/4 

08.45: voorstelling ENGELS gr 6A  
11.40: voorstelling ENGELS gr 6 
18.45-20.30: musical groep 8A (zie weekbull) 

Zaterdag 30 juni  

Zondag 01 juli 11.00: afsluitende viering H. Vormsel ll’n gr 8-8A (H. Hart 

kerk) 

Maandag 02 juli 19.00: poetsavond groepen 1-2B en E 
18.45-20.30: musical groep 8 (zie weekbull) 

Dinsdag 03 juli 21.00-23.00: eindfeest groep 8 & 8a 

Woensdag 04 juli 12.00: uitzwaaien groepen 8 

19.00: poetsavond groep 3 

Donderdag 05 juli Maandbulletin 12 gaat mee 

09.30: Doorschuifmoment gr. 3 t/m 7A 

Vrijdag 06 juli Laatste schooldag schooljr. 2017-2018 
ROOSTERVRIJE middag voor ALLE 
groepen en het begin van de ZOMERVA-
KANTIE!! 

 ZOMERVAKANTIE van maandag 09 juli t/m vrijdag 17 aug. 
 

 
 

GROEPSVERDELING 2018 - 2019 
 

Graag informeren we u over de groepsverdeling voor het schooljaar 2018-2019 
 

Groep: Ma: Di: Wo: Do: Vr: 
1/2a 
 

juf Anneke 
Dielissen 

juf Yvonne  
Mutsaars 

juf Anneke 
Dielissen 

juf Anneke 
Dielissen 

juf Anneke 
Dielissen 

      

1/2b juf Monique 
Hoevenaar 

juf Monique 
Hoevenaar 

juf Monique 
Hoevenaar 

juf Monique 
Hoevenaar 

juf Sophie 
Lansdaal 

      

1/2c  juf Nicole  
van Zon 

juf Nicole  
van Zon 

juf Nicole  
van Zon 

juf Nicole  
van Zon 

juf Laura ten 
Have  

      

1/2d juf Mieke 
Offermans 

juf Mieke 
Offermans 

juf Mieke 
Offermans 

juf Yvonne 
Mutsaars 

juf Yvonne  
Mutsaars 

1/2e 
 

juf Sophie 
Lansdaal 

juf Sophie 
Lansdaal 

juf Marlies 
Michels 

juf Marlies 
Michels 

juf Marlies 
Michels 

      

3 juf Monique * 

Teulings 
juf Monique * 

Teulings 
juf Monique * 

Teulings 
juf Laura ten 

Have ** 
juf Monique 
Teulings 

      

https://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-26-2018.pdf
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


3a  
 

juf Lieke Ber-
tens 

juf Renée  
Schenkelaars 

juf Reneé  
Schenkelaars 

juf Renée 
Schenkelaars 

juf Lieke Ber-
tens 

      

4 juf Hilde van 
Falier  

juf Hilde van 
Falier  

juf Anne Ma-
rie Hikspoor 

juf Anne Ma-
rie Hikspoor 

juf Hilde van 
Falier  

      

4a juf Dominique 
Kooper 

juf Ellen 
de Koning 

juf Ellen 
de Koning 

juf Ellen  
de Koning 

juf Ellen 
de Koning 

      

5 *** VACATURE VACATURE VACATURE VACATURE VACATURE 
      

5a juf Marlous 
van der  
Miessen 

juf Dominique 
Kooper 

juf Dominique 
Kooper 

juf Marlous 
van der  
Miessen 

juf Marlous 
van der  
Miessen 

      

6 @ en ^ juf Natalie van 
den Heuvel  

juf Natalie van 
den Heuvel  

juf Natalie van 
den Heuvel 
 - juf Marloes 
vd Brand **  

juf Marloes 
van den 
Brand 

juf Marloes 
van den 
Brand 

      

6a @ juf Lieke vd 
Ven 

juf Lieke vd 
Ven 

juf Lieke vd 
Ven 

juf Lieke vd 
Ven 

juf Lieke vd 
Ven 

      

7  meester Mart 
van Loon 

meester Mart 
van Loon 

meester Mart 
van Loon 

meester Mart 
van Loon 

meester Mart 
van Loon 

      

7a meester Juan 
Bertrums 

meester Jas-
per  

meester Jas-
per  

meester Jas-
per  

meester Jas-
per haijk 

      

8 meester Luuk  
van Kessel 

meester Luuk  
van Kessel 

meester Luuk 
van Kessel 

meester Luuk 
van Kessel 

juf Britt van 
den Heuvel 

      

8a juf Britt van 
den Heuvel 

juf Frida 
Lucas 

juf Frida 
Lucas 

juf Frida 
Lucas 

juf Frida 
Lucas 

*  na haar zwangerschapsverlof neemt juf Reinie het weer over van juf Monique T. 

**  na het zwangerschapsverlof van juf Reinie neemt juf Monique T. het op haar beurt over van juf Laura 
*** we zijn nog druk aan het zoeken naar een inaller/-ster voor juf Stephanie gedurende haar zwangerschapsver-

lof. Over de invulling na haar verlof informeren we u t.z.t. 
@  De groepen 6 worden 3 ochtenden ondersteund door meester Bram 

^  juf Natalie en juf Marloes werken om de week op woensdag (wk 1: 2 dg – 3dg; wk 2: 3 dg – 2 dg). 

 
De groepslijsten zullen in de loop van komende week in MSI op de verschillende groepspagina’s van de groepen van DIT 
SCHOOLJAAR geplaatst worden! 
 

Aanvullingen en/of correcties op deze groepsindeling worden z.s.m. via MSI met een 
ieder gecommuniceerd! 
 

Verder vindt u hier de groepsovergangen:  
- groep 3     wordt  groep 4 
- groep 3a   groep 4a 
- groep 4 & 4a      nieuw samengestelde groepen 5 & 5a 
- groep 5   groep 6 
- groep 5a   groep 6a 
- groep 6 & 6a      nieuw samengestelde groepen 7 & 7a 
- groep 7   groep 8  
- groep 7a   groep 8a 

 

Voor het geval u nog vragen heeft weet u ons te vinden. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

De Directie 
 

  



SCHOOLVAKANTIES EN RV-DAGEN 2018-2019 NU OP DE WEBSITE 
 

De schoolvakanties, studie- & RV-dagen voor het nieuwe schooljaar 2018-2019 
zijn bekend! U vindt ze op onze website onder het kopje Ouderinfo  Vakantieroos-
ter! 
 

RAPPORTMAPPEN INLEVEREN 
 

Gistermiddag heeft uw kind het 3e en laatste rapport van dit schooljaar mee naar huis 
gekregen in een rapportmap. Het is de bedoeling dat deze map, inclusief rapport, weer 
terug komt op school. Elk jaar worden daar de rapporten aan toegevoegd. Zo ontstaat 
een volledig document aan het eind van de basisschooltijd.  
Wilt u het rapportmapje uiterlijk in de eerste week ná de zomervakantie inleveren bij de 
(nieuwe) groepsleerkracht van uw kind? Hartelijk dank voor uw medewerking. 
 

NIEUWE UITDAGING MEESTER GERALD VAN GILS  
 

Na bijna 20 jaar met passie op onze school gewerkt te hebben werd Gerald van Gils, 
onze adjunct-directeur, gevraagd een nieuwe uitdaging aan te gaan op basisschool Het 
Molenven in Vught-Noord. Gelijktijdig komt Juan Bertums van Het Molenven op De 
Schalm werken.  
Via MSI hebben we alle ouders/verzorgers deze week kort geïnformeerd over dit voor-
genomen vertrek. 

Wanneer u dit bericht gemist heeft KLIK HIER 
 

Met vriendelijke groet, 
Gerard de Ronde 
______________________________________________________________ 
 

 
 

INDIANENDAG WARM MAAR OPNIEUW HEEL ERG GEZELLIG 
 

De afgelopen weken is er in de groepen 1-2 hard gewerkt aan de voorbereidingen van 
de traditionele Indianendag voor de kinderen uit groep 2 die na de zomervakantie de 
overstap naar groep 3 gaan maken! Wat was het weer een plezierige dag met zo veel 
verklede papa’s en mama’s en natuurlijk ook de juffen.  
Nadat in de speelzaal van onze school de dag geopend was, gingen de kinderen, samen 
met hun ouders/verzorgers naar de Vughtse Heide. Hier hebben de kinderen er weer 
een hele spannende maar vooral hele gezellige ochtend van gemaakt. Een échte afslui-
ting van een mooie periode op school. Mede door ieders inzet en aanwezigheid kijken 
we terug op een magnifieke dag. Dank allen voor de inzet. Het was in één woord GE-
WELDIG. 
 

 
 

   

https://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/vakantie-rv-dagen-2018-2019.pdf
https://www.deschalmvught.nl/ouders/vakantierooster
https://www.deschalmvught.nl/ouders/vakantierooster
https://deschalmvught.mijnschoolinfo.nl/mailing/mailings/preview/5b30cea4-75d8-4498-a2c6-245d6d47348e


MUSICAL GROEPEN 8 IN HET FORUM VAN HET MAURICK COLLEGE! 
  

 

Beste ouders / verzorgers van groep 8, 
Zoals u al weet komt de eindmusical en het afscheid 
van de groepen 8 er weer aan. Net als afgelopen jaar 
is er dit jaar van iedere klas een aparte avondvoor-
stelling. 

 

 

GROEP 8 GROEP 8A 
Vrijdag 29 juni: MIDDAG OPVOEREN 
MUSICAL  
08.45 u.: aanwezig op school  
12.00 u.: iedereen blijft over  
12.30 u.: kinderen worden geschminkt 

en kleden zich om 
13.45 u.: opvoering musical voor de 

groepen bij het Maurick College 
15.15 u.: naar huis 

 
Maandag 2 juli: AVOND OPVOEREN 
MUSICAL 
Ochtend vrij! 
13.00 u.: op school 
15.15 u.: naar huis/op school wanneer 

op school gegeten wordt 
- - - - - - - - - - - - - - - 
17.00 u.: frietjes eten op school 
17.30 u.: kinderen worden geschminkt 

en kleden zich om   
18.30 u.: aanvang musical voor ouders 

en genodigden 
18.45 u.: start uitvoering musical 
20.30 u.: einde musical  
 
Dinsdag 3 juli: EINDFEEST 

Ochtend vrij! 
13.00 u.: Spullen van de musical uitzoe-

ken op school 
15.15 u.: naar huis 

Vrijdag 29 juni: AVOND OPVOEREN 
MUSICAL  
08.45 u.: aanwezig op school  
12.00 u.: naar huis/overblijven (net als 

anders) 
13.00 u.: aanwezig op school  
15.15 u.: naar huis/op school wanneer 

op school gegeten wordt 
- - - - - - - - - - - - - - - 
17.00 u.: frietjes eten op school 
17.30 u.: op school aanwezig zijn voor 

schmink en omkleden   
18.30 u.: aanvang musical voor ouders 

en genodigden 
18.45 u.: start uitvoering musical 
20.30 u.: einde musical  

 
Maandag 2 juli: MIDDAG OPVOEREN 
MUSICAL 
Ochtend vrij! 
12.30 u.: aanwezig op school voor 

schmink en omkleden 
13.45 u.: opvoering musical voor de 

groepen bij het Maurick College 
15.15 u.: naar huis 

 
Dinsdag 3 juli: EINDFEEST 
Ochtend vrij! 
13.00 u.: Spullen van musical uitzoeken 

op school 
15.15 u.: naar huis 

’s Avonds is het eindfeest op De Schalm, ALLÉÉN voor de kinderen van de groe-
pen 8 én hun ouders/verzorgers, van 20.30 u. tot 23.00 u. 

Er is helaas géén plaats voor broertjes en/of zusjes!! 
 

Woensdag 04 juli:  
-       De groepen 8 moeten om 10.45 u. op school zijn. 
-  11.15 u.: afscheid van klas voor ouders en kinderen   
-       Om 12.00u worden de leerlingen uitgezwaaid op het schoolplein. Ouders en 

andere belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. 
                 

Donderdag 05 en vrijdag 06 juli zijn de groepen 8 VRIJ!! 
 
  



  



 
 

 

WEEK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG 

26 
25 juni 
 

19.00-20.30: foto’s kijken 
H. Vormsel viering (zaal-

tje H. Hart parochie) 

19.45–22.00: MR verga-
dering 

20.00–22.30: RvT over-
leg stg. Leijestroom 

26 juni 
 

15.45-17.15: 
Teamvergadering  
 

27 juni 
 

INDIANENDAG oudste 
kleuters (gr. 1 VRIJ!) 
 

27 
02 juli 
 

19.00: poetsavond groe-
pen 1-2B en E 
18.45-20.30: musical 
groep 8 (zie weekbull) 

03 juli 
 

21.00-23.00: eindfeest 
groep 8 & 8a 
 

04 juli 
 

12.00: uitzwaaien groe-
pen 8 
19.00: poetsavond groep 
3 
 

28 
09 juli  
 

ZOMERVAKANTIE 2018 
dag 1 – wk 1 

 

10 juli 
 

ZOMERVAKANTIE 2018 

11 juli 
 

ZOMERVAKANTIE 2018 

29 
16 juli  
 

ZOMERVAKANTIE 2018 
dag 8 - wk 2 
 

 

17 juli  
 

ZOMERVAKANTIE 2018 

18 juli  
 

ZOMERVAKANTIE 2018 

30 
23 juli 
 

ZOMERVAKANTIE 2018 
dag 15 - wk 3 

 
 

24 juli 
 

ZOMERVAKANTIE 2018 

25 juli 
 

ZOMERVAKANTIE 2018 

   

https://www.deschalmvught.nl/nieuws/weekbulletin
https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_juli_2018
https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_juli_2018
https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_juli_2018
https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_juli_2018


 

 
11 

29/06/2018 - 
31/07/2018 

 
 

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

28 juni 
 

maandoverzicht 11 
komt uit 
19.00: poetsavond in 
gr. 1-2A, C en D en 
gr. 4A 
 

29 juni 
 

ROOSTERVRIJ gr 
1/4 
08.45: voorstelling 
ENGELS gr 6A  
11.40: voorstelling 
ENGELS gr 6 
18.45-20.30: musical 
groep 8A (zie week-
bull) 

30 juni 
 

 

01 juli 
 

11.00: afsluitende vie-
ring H. Vormsel ll’n 
groepen 8 (H. Hart 
kerk) 

05 juli  
 

Maandbulletin 12 
gaat mee 
09.30 u: Doorschuif-
moment gr. 3 t/m 7A 

06 juli 
 

Laatste schooldag 
schooljr. 2017-2018 

 

07 ju7i 
 

START 105e editie 
Tour de France (Île de 

Noirmoutier; Fra.) t/m 29 
juli 
 

 

08 juli 
 

 

ROOSTERVRIJE 
middag voor ALLE 
groepen 

12 juli 
 

ZOMERVAKANTIE 
2018 

13 juli 
 

ZOMERVAKANTIE 
2018 

14 juli 
 

 

15 juli 
 

FINALE WK 2018 te 
RUSLAND 

 

19 juli  
 

ZOMERVAKANTIE 
2018 

20 juli 
 

ZOMERVAKANTIE 
2018 

21 juli 
 

 

22 juli 
 

Finish Tour de 
France (Parijs) 

 

26 juli  
 

ZOMERVAKANTIE 
2018 

27 juli 
 

ZOMERVAKANTIE 
2018 

28 juli 
 

 

29 juli  
 

 

  

https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_juli_2018


  



GEVONDEN VOORWERPEN 
 

Er zijn weer veel jassen, tassen, trommels, bekers en allerlei andere zaken op school 
achter gebleven. Komt U nog even kijken of er iets van uw kind bij zit? Onze conciërge 
kan u zeggen waar u alle gevonden voorwerpen kunt vinden.  
In de zomervakantie worden de overgebleven spullen weggebracht naar een goed doel. 

______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK EN IN DE MAAND JULI: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
28-06 Adam  4  14-07 Fréderique  4A 
28-06 Marit  6  15-07 Felix  1/2C 
29-06 Thijmen  5A  16-07 Britte  5A 
30-06 Jamie  8  17-07 Valerie  3 
01-07 Inke  1/2E  17-07 Sóphia  6A 
01-07 Romaisa  6A  20-07 Jones  6 
04-07 Eef  5A  20-07 Filip  7A 
06-07 Reinout  3A  21-07 Olivier  6 
07-07 Pim  8A  21-07 Renske  8A 
08-07 Luke  7  22-07 Julius  4A 
09-07 Catootje  1/2B  22-07 Eefje  6 
09-07 Jet  4A  24-07 Daan  1/2C 
10-07 Myrthe  1/2B  24-07 Féline  3A 
10-07 Julius  3A  24-07 Frederique  5 
10-07 Zelie  5  24-07 Lucas  5 
10-07 Julie  5  24-07 Juliette  5A 
11-07 Anna  7  24-07 Amber  6 
12-07 Willem  6A  25-07 Casper  8A 
12-07 Julia  7  26-07 Winnie  8 
13-07 Nikki  1/2D  27-07 Jasper  6A 
13-07 Julius  4  31-07 Joa  5A 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK EN IN DE MAAND JULI: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
28-06 juf Monique  Engelse les  n.v.t. 
 juf Yvonne  1-2D  juf Karin  
 juf Marloes  6  juf Marjo  
 dhr. de Ronde dir  n.v.t. 
29-06 juf Renée  8A  juf Britt  
 dhr. de Ronde dir  n.v.t. 
02-07 (mi.) juf Laura  3  vervangerspool regelt dit 
03-07 (mi.) juf Renée  8  meester Luuk  

09-07 
Alle leerkrachten genieten, net als de kinderen van onze school, van een wel-
verdiende ZOMERVAKANTIE 

t/m 
19-08 

______________________________________________________________ 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

LAATSTE SPEELWEEKEND “CISKE DE RAT”  
 

 

 

 

Dit jaar speelt de V.O.S.: 
 

CISKE de RAT de musical 
 

De V.O.S. (Vereniging Oisterwijkse Spelers) is een enthousiast 
amateur theatergezelschap wat jaarlijks in Het Openlucht theater 

in Oisterwijk.  
 

De afgelopen 2 weekenden wisten heel veel bezoekers, volwassenen en kinderen, hun 
weg naar het Natuurtheater in Oisterwijk te vinden. Na afloop waren de reacties dan ook 
meer dan lovend te noemen. De musical “CISKE de RAT” wordt nog 2x voor het voetlicht 
gebracht; Vanavond en morgenavond!  

Heeft u nog geen kans gezien hier met uw kind(-eren) heen te gaan? Zorg dan dat u er 
vanavond of morgen als nog naar toe gaat! Het is een geweldige voorstelling waar ook 
u na afloop met veel plezier en enthousiasme over zult spreken maar ook zeker 
geëmotioneerd door bent.  
  

Uiteraard is ook deze V.O.S. productie geschikt voor kinderen!! 
 

Ciske de Rat - de Musical, gebaseerd op de trilogie van Piet Bakker, behoort tot het 
Nederlandse cultuurgoed. De musical vertelt het beroemde verhaal, maar laat ook zien 
hoe het Ciske vergaat als volwassen man. De belevenissen van Cis de Man, zijn door 
de musical heen geweven en geeft een nieuwe dimensie aan dit oer-Hollandse verhaal. 
In de musical zorgt de kleine Ciske opnieuw voor momenten van ontroering, humor en 
brutale streken en laat de musical zien hoe de volwassen Ciske met zijn verleden pro-
beert te leven. De musical brengt je een avond vol herinneringen aan het jochie met een 
hartje van goud en blijft ontroerend en tijdloos. Naast de hit "Ik voel me zo verdomd 
alleen" heeft Henny Vrienten 26 nieuwe nummers voor de musical geschreven.  
 

Voor meer info kunt het best even kijken op ‘www.vos-oisterwijk.nl’ of volg De V.O.S. op 
Facebook 
 

V.O.S. SPEELDATA 2018: LET OP AANVANGSTIJDEN 
 

  datum: aanvang: 

 

Vrijdag 29 juni 20:00 u. 

Zaterdag 30 juni o.v.b. 19:30 u. 

 

Voor het verhaal van ‘Ciske de Rat’ KLIK HIER! 

https://www.facebook.com/vos.oisterwijk/
http://www.vos-oisterwijk.nl/
http://www.vos-oisterwijk.nl
http://www.vos-oisterwijk.nl/


MOVE VUGHT: GEEF SPORTKLEDING EEN NIEUW LEVEN 
 

 
 

Het sportseizoen is voorbij en misschien stop je volgend jaar met deze sport of is je 
tenue net te klein om nog een jaar mee te gaan. Gooi deze niet in de textielbak maar 
lever deze in bij de Huiskamer in de Marktveldpassage. Een aantal organisaties hebben 
het initiatief opgepakt om jouw sportkleding een nieuw leven te geven. Zij gaan alle 
overbodige sportkleding inzamelen om aan het begin van het nieuwe seizoen een weg-
geef beurs te houden. 
 

Voor meer info over hoe?, Wat? En Waar? KLIK HIER 
 

 
 

MET KORTING NAAR HET THEATER  
 

Theaterfestival Boulevard organiseert op woensdag 8 augustus om 14.30 uur een bij-
zondere voorstelling. We vinden het erg leuk als kinderen vanaf 6 jaar met en zonder 
handicap samenkomen in het theater bij ‘Blanche en Forza’. 
 

De voorstelling wordt kinderen en volwassenen aangeboden met een korting van 2 
euro, omdat dit een initiatief is van Theaterfestival Boulevard en het Liliane Fonds. Dit 
geldt voor 75 kaarten. Volwassenen betalen € 5,50 per kaartje en kinderen € 3,- per 
kaartje. Wees er dus snel bij! Beide organisaties streven naar een inclusieve omgeving 
waarin we begrip voor elkaar hebben. Er is een doventolk aanwezig en we houden ook 
rekening met kinderen met een visuele beperking. Kinderen met een visuele beperking 
mogen een half uur voor de voorstelling binnenkomen om het decor te voelen en de 
acteurs te ontmoeten. 
 

U vindt ons op De Parade/het Festivalplein in het BLVRD Theater. Het is een familie-
voorstelling en duurt een uur. Het theater is rolstoeltoegankelijk. Ringleiding en infra-
roodsysteem zijn aanwezig en er is toiletvoorziening en horeca. Geleidehonden zijn wel-
kom. 

‘Blanche en Forza’ is een muzikaal-culinaire voorstelling 
over vriendschap en eenzaamheid. Blanche en Forza 
wonen naast elkaar, maar zien of spreken elkaar nooit. 
Dat zit zo: Blanche kookt van ’s morgens vroeg tot ‘s 
avonds laat. Als voorzitter van de Kookpotcirkelclub wil 
ze met haar taarten zo veel mogelijk mensen redden. En 

https://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-26-geef-je-sportkleding-een-nieuw-leven.pdf


Forza is Forza: niet zo goed met woorden, wel met muziek. Stilletjes zit ze te compone-
ren en fantaseert over het allermooiste lied. 

KLIK HIER! 
 

Heeft u belangstelling om met uw groep te komen of de kinderen met hun ouders/voog-
den, dan kunt u zich aanmelden via bovenstaande link en de kortingscode LFFB2018 

gebruiken. Die krijgt u te zien nadat u het aantal kaartjes aangegeven heeft.  
 

Met vriendelijke groet, 
STICHTING LILIANE FONDS 
 

Roos van Boekel 
 

BSO PARTOU THERESIALAAN: KLAAR VOOR DE ZOMERVAKANTIE 
 

Vanaf 09 juli starten we met de vakantie bso. Voor het complete 

zomervakantieprogramma KLIK HIER! 
 

Met vriendelijke groet,  
 

Team bso Theresialaan 
Rubi, Ingrid, Judith 
 

06-26708441 
theresialaan@partou.nl 

 

 

https://www.festivalboulevard.nl/nl/programma/id-3508/blanche-en-forza-(een-kakafonie)-(6+)/
https://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-26-partou.pdf

