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WINTER 
Op het moment dat ik dit opschrijf 
is het buiten enkele graden onder 
nul. Heerlijk winterweer zullen 
sommigen zeggen, terwijl anderen 
klagen over de koude tenen. Hoe u 
het ook moge ervaren, het 
voorjaar komt eraan. 
 
KLEUTERSETJES 
Het ziet ernaar uit dat we de 
komende jaren geen 
instroomgroep zullen formeren 
voor de startende kleuters. Dit 
heeft alles te maken met het feit 
dat het leerlingaantal, na enkele 
jaren van groei, stabiliseert. Na de 
oplevering van de Nieuwe 
Kruidenbuurt verwacht ik wel 
weer een toename van het aantal 
leerlingen, maar d ta  zien we nad  

w lew eer.  
 

 
 
Toen we enkele jaren geleden een 
instroomgroep formeerden wisten 
we al dat dit ging gebeuren. Om 
 

 
 
 
 
deze reden hebben we niet veel 
geld geïnvesteerd in de inrichting. 
Van andere scholen kregen we 
meubilair dat boventallig was. Op 
dit moment staat het in de weg. 
Als u geïnteresseerd bent... De 
meubeltjes zijn gratis en op = op. 
 
MEDICATIE 
Het kan gebeuren dat uw kind om 
medische redenen medicijnen of 
zorgmiddelen  moet gebruiken. 
Ook kan het zijn dat er op medisch 
advies handelingen gedaan 
moeten worden onder schooltijd 
of dat er bepaalde etenswaren 
volstrekt NIET gegeven mogen 
worden. Vaak is het zo dat de 
ouders dan met de leerkracht een 
afspraak maken wat op welk 
moment te doen. Deze procedure 
gaat goed. Toch kan het gebeuren 
dat er omstandigheden zijn die 
verlangen dat e.e.a. formeel beter 
geregeld is. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een vervanging 
bij afwezigheid van de leerkracht. 
Dan is het beter dat vervangers 
direct en niet mis te verstaan op 
de hoogte zijn van deze 
omstandigheid. Om deze reden 
hebben we een formulier 
ontwikkeld waarop duidelijk 
uiteengezet wordt wat er gedaan 
moet worden. 
 

‘t Wakkertje 
Nieuwsbrief van Spilcentrum Tuindorp 

Schoo l jaar  201 7-2018 | nummer  7  | maart  2018  

 



   
  Basisschool 
  ‘De Wilakkers’ 
  Piuslaan 68 
  5614CM Eindhoven 
  040-2111844 
  info@wilakkers.nl 
  www.wilakkers.nl 
 
  Korein Kinderplein 
  St. Adrianusstr. 64-64b 

  5614EN Eindhoven  
  040-2 112206 
  adrianusstraat@korein 
    kinderplein.nl 
 

   

 
Graag wil ik u vragen een formulier 
op te halen bij de directie en dit 
ingevuld in te leveren bij de 
leerkracht(en) van uw kind. Die 
bergt het formulier op in de 
groepsmap zodat het voor alle 
direct betrokkenen bereikbaar is. 
Ik wil hierbij opmerken dat er 
vertrouwelijk wordt omgegaan 
met de (medische) gegevens van 
uw kind. 
 
VERLOF 
Het gebeurt nogal eens dat ouders 
heel makkelijk denken over het 
vragen van verlof bij de directie 
van de school. Ook gebeurt het dat 
ouders boos worden op de directie 
als die besluit de verlofaanvraag te 
weigeren.  
Het verlenen van verlof is wettelijk 
vastgelegd. In de bijlagen bij dit 
Wakkertje vindt u een bijdrage van 
de leerplichtambtenaar van de 
gemeente Eindhoven. De directie 
van de school is verplicht om er op 
toe te zien dat de kinderen die op 
de school zijn ingeschreven ook 
daadwerkelijk de school bezoeken. 
De directie is bevoegd om 
maximaal 10 dagen verlof te 
verlenen als de aanvraag voldoet 
aan de in de wet gestelde 

.nesie   
Heel graag wil ik u vragen deze 
bijlage aandachtig te lezen. 
 
LUIZENMOEDERS 
Nee, dit wordt geen ode aan de 
talrijke, fantastische ouders die na 
elke vakantie onze kinderen op 

luizen controleren. Dit wordt een 
verwijzing naar het programma op 
televisie op zondagavond. Op 
hilarische wijze wordt daar de 
dagelijkse praktijk op een 
basisschool tegen het licht 
gehouden. Kibbelende ouders, een 
nuchtere conciërge, een kreng van 
een leerkracht en bovenal Anton, 
de directeur die volstrekt de weg 
kwijt is. 
 

 
  
Dag, Dag, Dag, moeders van groep 
3 
 

 
 

We kunnen er met zijn allen 
hartelijk om lachen, maar hoe 
scherp moeten de 
programmamakers gekeken 
hebben om de dagelijkse praktijk 
zo helder neer te zetten en hoe 
herkenbaar is die op onze school.  
Beste ouders, blijf er vooral 
uitbundig om lachen, maar 
probeer er ook uw lessen uit te 
halen. Ook als om 5 minuten over 
half negen de zoemer alsnog en 
heeeeel lang afgaat. Deze zoemer 
is voor de dag, dag, dag, ouders, 
niet voor de kinderen! 
 

https://www.ad.nl/show/luizenmoeder-is-niet-te-stoppen-weer-sneuvelen-er-records~ad6c22e8/118173227/
https://www.npo.nl/de-luizenmoeder/18-02-2018/AT_2091793/POMS_AT_12960664?ttype=choice&tevent={"spvid":"0:hhT_RW4FhLz4r7Huc4xcAg5qlP0xIuhS","comScoreName":"npo.franchise.de_luizenmoeder","brand":"npoportal","section":"franchise","broadcaster":"npo","subBroadcaster":"npo","brandType":"zenderportal","platform":"site","platformType":"site","avType":"video","consent":["necessary","analytics"],"panel":"series.regular.2","type":"editorial","offerId":"59c6f4fc-f702-410e-9348-1844bae777b9","destination":{"contentId":"POMS_AT_12960664","index":2,"numberDisplayed":20,"recommender":"fragmenten"},"sourceContentId":"AT_2072508"}


 

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties 
 

Vakantieverlof
1
 

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13 a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 8 weken van 

tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. 

 

Vakantieverlof kan alleen: 

wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de 

schoolvakanties 

op vakantie te gaan. 

• een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen officiële schoolvakanties mogelijk 

is. 

Verlof mag alleen volgens bovengenoemde reden en dit: 

• mag eenmaal per schooljaar worden verleend; 

• mag niet langer duren dan 10 schooldagen; 

• mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 

Bij een aanvraag voor verlof dient een schriftelijk bewijs te worden overlegd. 

 

Bij het begrip ‘specifieke aard van het beroep’ gaat het vooral om seizoensgebonden werkzaamheden of 

werkzaamheden in 

bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode 

een vakantie op te nemen. 

Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of aangetoond worden) dat een vakantie in de schoolvakanties tot 

onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de 

schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.. 

 

De specifieke aard van het beroep moet blijken uit een gewaarmerkte (niet voorbedrukte) verklaring van de 

werkgever of, 

als die ouder/verzorger zelfstandige is, uit een verklaring. 

 

s er eenmaal voor een korte periode extra verlof voor een vakantie verleend dan mag NIET nog eens een 

beroep 

op verlof worden gedaan. 

 

Extra verlof wordt niet verleend vanwege de volgende redenen: 

• familiebezoek in het buitenland; 

• goedkope tickets in het laagseizoen; 

• omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode; 

• vakantiespreiding 

• verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn; 

• eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte; 

• samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan; 

• kroonjaren; 

• sabbatical; 

• wereldreis/verre reis. 

                         
1 Zie ook de Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de Leerplich twet 1969, www.wetten.nl 

 



 

Waarschuwing 

Het hoofd van de school/instelling is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd 

verzuim. 

Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden 

opgemaakt. 

 

Bezwaarschriftprocedure 

Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet 

Bestuursrecht binnen 6 

weken na de dagtekening van deze beschikking gemotiveerd een bezwaarschrift indienen. 

Bij een verzoek t/m 10 dagen beslist de directeur van de school. Bent u het niet eens met de afwijzing dan kan 

men een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school, deze hoort de aanvrager eventueel 

bijgestaan door 

derden. Binnen 6 weken beslist de directeur. 

 

Bij een afwijzing op uw bezwaarschrift kunt u binnen 6 weken een beroepsprocedure aangaan bij de president 

van de Arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. 

 



Richtlijnen verlof wegens gewichtige omstandigheden 
 

1. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder 

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde artikel 14, lid 1 

van de 

Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan 

van de 

verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.  

 

2. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar
1
 

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de 

Leerplichtwet 

1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient, indien mogelijk, minimaal 8 weken van tevoren via de 

directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar van de school te worden voorgelegd. 

Hiervoor gelden de volgende richtlijnen: 

a. Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag 

b. Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: maximaal 

10 schooldagen  

c. Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad: in Nederland maximaal 2 

schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1 schooldag, in het buitenland maximaal 5 

schooldagen. 

Soort bewijs: trouwkaart  

d. Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 

3e graad: maximaal 10 schooldagen 

Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt 

e. Bij overlijden van bloed- of aanverwant: 

- in de 1e graad maximaal 5 schooldagen 

- in de 2
e
 graad maximaal 2 schooldagen 

- in de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag 

- in het buitenland: 1 t/m 4
e
 graad maximaal 5 schooldagen 

Soort bewijs: rouwkaart 

f. Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van 

ouders/verzorgers of grootouders:  maximaal 1 dag. 

g. Voor andere naar het oordeel van het hoofd van de school/instelling gewichtige omstandigheden: maximaal 10 

schooldagen. 

 

Extra verlof wordt niet verleend vanwege de volgende redenen: 

• familiebezoek in het buitenland; 

• goedkope tickets in het laagseizoen; 

• omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode; 

• vakantiespreiding 

• verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn; 

• eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte; 

• samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan; 

• kroonjaren; 

• sabbatical; 

• wereldreis/verre reis. 

                         
1
 Zie ook Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwe t 1969, www.wetten.nl 



 

Waarschuwing 

Het hoofd van de school/instelling is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd 

verzuim. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden 

opgemaakt. 

 

Bezwaarschriftprocedure 

Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet 

Bestuursrecht binnen 6 

weken na de dagtekening van deze beschikking gemotiveerd een bezwaarschrift indienen. 

Bij een verzoek t/m 10 dagen beslist de directeur van de school. Bent u het niet eens met de afwijzing dan kan 

men een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school, deze hoort de aanvrager eventueel 

bijgestaan door 

derden. Binnen 6 weken beslist de directeur. 

 

Bij een verzoek van meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. Bent u het niet eens met de afwijzing dan 

kan men een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de leerplichtambtenaar, deze hoort de aanvrager, 

eventueel bijgestaan door derden, binnen 6 weken beslist de leerplichtambtenaar. Het indienen van een 

bezwaarschrift heeft geen schorsende 

werking. 

 

Bij een afwijzing op uw bezwaarschrift kunt u binnen 6 weken een beroepsprocedure aangaan bij de president 

van de Arrondissementsrechtbank  te ’s-Hertogenbosch (artikel 8:1, eerste lid Algemene Wet Bestuursrecht). 

Naast een gemotiveerd beroepschrift moet de bestreden beschikking worden toegezonden. Bij acute spoed is het 

mogelijk om –naast het indienen van een bezwaarschrift – bij de kantonrechter een voorlopige voorziening aan te 

vragen.  

 

Adressen: 

Bureau Leerplicht, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven 

Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB  Eindhoven 

Arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA  's-Hertogenbosch 

 



Piuslaan 68, 5614 CM  Eindhoven,  Tel. 040 – 211 18 44, www.wilakkers.nl, E-mail: info@wilakkers.nl 

 

 

 
Eindhoven, 2 maart 2018 
 
 
Pasen is in aantocht! 
 
Op woensdag 21 maart wordt de school op zijn paasbest versierd. 
Die week versiert elke groep twee palmpaastokken.  
Vrijdag 23 maart, brengen we met twee kinderen uit elke groep de bewoners van de 
Wilgenhof een bezoekje en overhandigen we hen onze versierde stokken. 
 
Op woensdag 28 maart hebben we met elke klas een heerlijk paasontbijt. Deels 
gesponsord door de AH Leenderweg!   
Voor dit ontbijt mag elk kind een gekookt eitje meenemen.  
Na het ontbijt zullen de groepen 1 t/m 3 paaseieren gaan zoeken op het Burghplein. 
De paashaas zal de groepen 4 t/m 8 verblijden met een bezoekje met een lekkere 
traktatie. 
 
Het is de bedoeling dat de kinderen die dag toch een hapje en drankje meenemen 
voor in de pauze. 
 
 

De paascommissie wenst u allen alvast  
 

 

Basisschool De Wilakkers  



 

 

Kanjerkamp en bijeenkomsten voor kinderen met 

gescheiden ouders én hun ouders 

 
St. Kanjer en St. Omnia organiseren een aantal keer per jaar een fantastisch leuk 
kinderkamp met aansluitend 1 maal in de week kind- en ouderbijeenkomsten. 
In een periode van 6 weken maken kinderen en ouders samen een stap vooruit.  
Het 2-daagse Kanjerkamp is kosteloos voor kinderen van 6 tot 18 jaar met gescheiden 
ouders uit Eindhoven. 
 
Wat gaan we doen? 
 
We gaan op kamp 
Vooraf aan het Kanjerkamp is er een kennismakingsavond voor alle kinderen, ouders en 
coaches. Het weekend na de kennismaking gaan de kinderen op kamp. Dit gebeurt onder 
begeleiding van een groep professionals en studenten die zich vrijwillig inzetten en in het 
bezit zijn van een VOG (verklaring omtrent gedrag). 
De kinderen gaan genieten van leuke workshops zoals boksles, theater, rots en 
watertraining, knutselen, sporten en delen de kinderen ervaringen met elkaar hoe het is dat 
hun papa en mama niet meer bij elkaar zijn. Hier zullen zij ervaren dat zij niet de enige zijn 
en is er aandacht voor wat goed gaat en wat de kinderen wensen 
 
Kind- bijeenkomsten: Tijdens de kind-bijeenkomsten gaan leeftijdsgenootjes delen wat zij 

fijn vinden, niet fijn vinden en wat moet er veranderen. Wat hebben zij nodig om aan papa en 

mama te vertellen hoe het werkelijk met hun gaat en hierbij stevig in de schoenen te staan 

en op te komen voor zichzelf als het wat minder goed gaat thuis. Kinderen uit heel 

Eindhoven zijn welkom want deze bijeenkomsten zijn na schooltijd. Kids die liever niet mee 

op kamp gaan maar wel mee willen doen met de kind-bijeenkomsten zijn ook welkom. 

Ouderbijeenkomsten: Tijdens de ouderbijeenkomsten delen ouders ervaringen met andere 

ouders en krijgen zij een training Triple P Transitions. Deze training wordt gegeven door 

triple P trainers van St. Omnia. Ook krijgen ouders een workshop boksles, rots&watertraining 

en coaching met paarden. 

Nieuwsgierig?  

 
Het eerstvolgende Kanjerkamp is op 17-18 maart, meld je snel aan. 
 
 
Neem gerust contact met ons op 
Team Kanjer 
info@stichtingkanjer.nl 

PS: bekijk ook even de leuke foto’s van eerdere kampen en het team op 

www.stichtingkanjer.nl       

mailto:info@stichtingkanjer.nl


 

.  

Maart 2018 

Beste ouders, verzorgers, 

De vraag naar kinderopvang neemt toe en dat merken wij bij Korein Kinderplein St. 
Adrianusstraat en Piuslaan ook! Zo gaat babygroep de Hertjes vanaf 1 maart op donderdagen 
weer open.                                                                                                                                      
Babygroep De Hertjes was tot 1 maart 2018 een ‘’doorstroom groep’’ waarin baby`s ti jdelijk 
verbleven en uiteindelijk door stroomden naar babygroep De Bloemetjes of babygroep De 
Rupsjes. Vanaf 1 maart 2018 is babygroep De Hertjes geen ‘’doorstroomgroep’’ meer, maar 
blijven de kinderen hier totdat zij overgaan naar de peutergroep, zodra zij 2,3 jaar zijn.                                                                                      

De toenemende kindbezetting heeft gevolgen voor ons personeelsrooster. Vanaf 5 maart gaat het 
volgende basisrooster in bij de babygroepen: 

Bloemetjes Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

7.30-17.30 Manon  
(Rivka) 

Manon 
(Nadja) 

 Madeleine Manon 
(flexmedew
erker/Hava) 

8.30-18.30 Nadja Madeleine  Nadja 
(Daisy) 

 

7.30-13.45   Madeleine   

8.00-18.00   Nadja   

 

Rupsjes Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

8.00-17.30 Francoise Francoise  Christel  

8.30-18.00 Monique Christel  Francoise  

8.30-18.30   Christel   

8.00-18.30     Monique 

 
Hertjes Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

8.00-17.30  Daisy x  x 

8.30-18.00  Rivka x  x 

8.00-18.00 Daisy  x Rivka x 
13.15-14.15 
Pauze 
opvangen 

Iris  x Iris x 

 

Vervanging Manon 

Vanwege gezondheidsredenen is Manon voorlopig helaas niet werkzaam bij het Kinderplein. In 
bovenstaand schema ziet u wie Manon vervangt op welke dag. (naam pm)    

                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
 
 



 

VVE Indicatie 
 

 
 
Wanneer een kind 2 jaar en 3 
maanden is, kan hij/zij terecht bij een 
VVE-peutergroep (peuterwerk). VVE 
staat voor Voor-enVroegschoolse 
Educatie. 
Bij SPIL Tuindorp zijn er 2 
geintegreerde peutergroepen; De 
Haasjes en De Bijtjes. In deze 2 
groepen spelen dagopvangkinderen en 
kinderen van peuterwerk samen.  
 
Bij peuterwerk zijn alle kinderen  
minimaal 2 dagdelen per week 
welkom. Met gerichte activiteiten 
helpen onze pedagogisch 
medewerkers de kinderen onder 
andere hun woordenschat te 
ontwikkelen. Zo worden de peuters op 
een leuke, speelse en leerzame 
manier voorbereid op de basisschool.  
 
Kinderen die via het consultatiebureau 
van Zuidzorg een VVE-indicatie 
krijgen, komen 4 dagdelen.  
 
Het belang van uw kind staat voorop in 
alles wat wij doen. Dat betekent dat er 
overleg is tussen de verschillende 
partners in het belang van de 
ontwikkeling van uw kind. 
 
Vanaf maart 2018 hebben Yvonne van 
Haalen, VVE coördinator van SPIL 
Tuindorp, Genoveva Kraan, 
verpleegkundige JGZ, en Bianca 
Lamers, leidinggevende Korein 
Kinderplein, minimaal 2x per jaar 
overleg waarin kinderen met een VVE 
indicatie worden besproken.  
Wilt u bij dit gesprek over uw kind 
aanwezig zijn? Laat dit dan weten via 
b.meurkens@koreinkinderplein.nl 

Ruilservice 
 
Onze ‘’spelregels’’ rondom de 
ruilservice kunt u nalezen via de 
website 
https://www.koreinkinderplein.nl/spelre
gels-ruilen.html 
 
Serviceproducten: 
Via deze weg wil ik u erop attenderen 
dat service producten zoals 
zwemlesservice en warme maaltijd 
service NIET geruild kunnen worden 
via het ruiltegoed. Wilt u bijvoorbeeld 
de warme maaltijd een keer ruilen? 
Dan is dat alleen mogelijk in dezelfde 
week. Dit kunt u mondeling afstemmen 
met de pedagogisch medewerker. 
 
Ruilingen kunnen wij maximaal 1 
maand vooraf toezeggen indien er 
voldoende plaats op de groep is. 
Ruilingen kunt u aanvragen via 
ruilenadrianusstraat@koreinkinderplein
.nl 
Wij vragen u vriendelijk om tijdig, 
minimaal 1 week vooraf, een ruiling 
aan te vragen. Ons streven is om 3x 
per week, op werkdagen, de 
ruilaanvragen te checken en te 
verwerken. Helaas is dit niet dagelijks 
mogelijk. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Bianca Lamers – Meurkens 
Gebiedsmanager 
Werkdagen: maandag, dinsdag (oneven), 
woensdag (even), donderdag, vrijdag 
 

 
 Kanaaldijk-Zuid 5a • Postbus 473 • 5600 AL 

Eindhoven T (040) 294 89 40 • M (06) 234 609 70 • 
b.meurkens@koreinkinderplein.nl • 
koreinkinderplein.nl 

mailto:b.meurkens@koreinkinderplein.nl
https://www.koreinkinderplein.nl/spelregels-ruilen.html
https://www.koreinkinderplein.nl/spelregels-ruilen.html
mailto:ruilenadrianusstraat@koreinkinderplein.nl
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