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Beste ouders, 

 
Maandag stonden er weer bijna 500 kinderen voor onze schooldeur. De één stond te trappelen van ongeduld, de 
ander was nog wat zenuwachtig. Zo was het voor ons ook: we hebben volop zin in het nieuwe jaar, en ook wij vinden 
het altijd weer spannend. Hoe zal de eerste week verlopen? Kunnen we dit jaar weer bieden wat al deze kinderen 
nodig hebben? Zullen we het vertrouwen wat jullie, de ouders, in ons stellen ook dit jaar weer terugzien in de 
prettige samenwerking? Leerkracht zijn is een prachtig, en ook verantwoordelijk beroep. Dat voelt soms kwetsbaar, 
maar samen met het team, de ouders en zeker ook met de kinderen voelen we ons stevig genoeg om de klus te gaan 
klaren. De eerste dagen zitten er inmiddels op en we kunnen zeggen: we zijn goed gestart! De sfeer in de groepen is 
fijn, de leerkrachten komen enthousiast om 15.00 uur uit de les, de kinderen hebben al weer het nodige geleerd.  
 
Voor mijzelf is het fijn nu, samen met team, het jaar te mogen starten. Dat is een ander begin dan in mei, toen ik 
vooral bezig was het jaar af te ronden en te zorgen dat we in september goed konden starten. 
Vorige week heb ik genoten van de bedrijvigheid in school. De teamleden waren allemaal 
enthousiast aan het werk om 'hun' klas weer in orde te maken. Vrijdag hebben we als Bavinckteam 
onze eerste studiedag gehad over Kiva (waarover in deze nieuwsbrief meer informatie staat). Het 
was een inspirerende en praktische dag. In alle groepen kan deze week gestart worden in de lessen 
met het motto: samen maken wij er een fijne school van! Wie wil dat nou niet?  
 
Dit jaar gaan we, samen met de medezeggenschapsraad, een communicatieplan opstellen. Hierin komt te staan 
welke communicatiemiddelen we als school gebruiken en waarvoor we deze inzetten. De afgelopen jaren is er al een 
en ander veranderd. Zo hebben we nu Digiduif. Alle informatie van de groep van uw kind krijgt u via een Duifje. 
Daarnaast hebben we de nieuwsbrief. Deze is voor de algemene informatie over de school. Dat de nieuwsbrief 
wekelijks verstuurd wordt stamt nog uit de tijd dat dit het enige communicatiemiddel richting ouders was en ook de 
groepsinformatie in de nieuwsbrief stond. Wij hebben besloten dit jaar de nieuwsbrief eens in de twee weken te 
versturen. Dit wil niet zeggen dat het de bedoeling is dat u minder geïnformeerd zult worden. We willen u juist meer 
gaan informeren over ons onderwijs. De frequentie van de nieuwsbrief zal alleen anders zijn. De nieuwsbrief wordt 
dan ook iets anders qua opzet. Naast 'nieuws vanuit de directie' zullen ook o.a. 'nieuws vanuit de bouwen', 'nieuws 
vanuit de IB' en 'nieuws vanuit de werkgroepen' kopjes zijn. Hierdoor krijgt u een breder beeld van het wel en wee in 
de school. Wanneer de nieuwsbrief uitkomt kunt u vinden in de agenda van Digiduif (donderdag om de week). Wij 
verwachten van ouders dat ze de nieuwsbrief lezen en dat zij zo op de hoogte zijn van de belangrijke gebeurtenissen, 
data ed. In het kader van communicatie:  dit jaar zullen we ook de website onder handen gaan nemen. Dit is hard 
nodig!  
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DATA / ACTIVITEITEN 
September 
12   Uitreiking certificaat Ecoschool 
        Informatieavond gr. 1,2 en 4       19.00 uur 
14   Informatieavond gr. 5 t/m 8         19.00 uur 
18   (19.00 uur) tot 21 sept.  (19.00 uur)    Inschrijving 
                                                                 Begingesprekken   
25, 26 en 27    Schoolfotograaf 
27 en 28    Begingesprekken gr. 1 t/m 6 
 
 
 

JARIGEN 
8 t/m 14 september 
Groep: 
1 A   Defynn 
1 C:   Dillan, Leah, Hannah en Benjamin 
2 B:   Senna 
3 C:   Rody 
4 A:   Rutger 
5 A:   Michael en Sara 
6 B:   Hanna 
 
 
                     

Nieuws vanuit de directie 



Afscheid Wendy 
Voor de zomervakantie heeft u kunnen lezen dat Wendy Turenhout en Mariska van der Kuur 
de leerkrachten van groep 4a zouden gaan worden. Bij de start van de vakantie werd duidelijk 
dat dit toch niet zo zou zijn. Wendy heeft besloten een nieuwe uitdaging aan te gaan en is op 4 
september gestart op een andere basisschool. Wij wensen Wendy daar veel plezier en succes 
en bedanken haar voor haar inzet. 
Tot de herfstvakantie zal Elies Sybrands de groep op maandag en dinsdag begeleiden. Dit is 
zeer loyaal van Elies aangezien zij voor de zomervakantie afscheid heeft genomen om te gaan genieten van haar 
welverdiende pensioen. Wij zijn heel blij met dit aanbod. Elies kent de school door en door en is een goede 
middenbouwleerkracht. Mariska zal tot de herfstvakantie niet alleen de donderdag en vrijdag voor haar rekening 
nemen, maar ook de woensdag. Wij denken op deze manier voor een stabiele start te kunnen zorgen. Wij hopen 
voor de herfstvakantie een geschikte leerkracht te vinden voor de rest van het jaar.  

 

Ecoschool 
Afgelopen jaar is er op de Bavinck hard gewerkt rond het thema 'duurzaamheid'. We 
kunnen nu met trots melden dat we ons bronzen certificaat hebben gehaald. 
Dinsdag wordt deze om 9.00 uur door de wethouder uitgereikt op het schoolplein. 
Dit jaar gaan we aan de slag met de thema's 'Voedsel' en 'Gebouw en Omgeving'. De 
eerste ideeën om dit thema inhoud te geven zijn er al. U wordt via de nieuwsbrief op 

de hoogte gehouden.  
 
Gastouders gezocht 
Afgelopen week heeft u een Duifje gekregen met de titel gastouder gezocht. Het blijkt dat mailtjes die als reply 
verzonden zijn, niet zijn aangekomen. Wanneer u gereageerd heeft wil ik u vragen dit nogmaals te doen via de mail: 
directeur@bavinckschool.nl. 
 
Toestemmingsformulier  
Om onze leerlingen onderwijs te kunnen geven, hebben wij van iedere leerling en zijn of haar ouders een aantal 
persoonsgegevens nodig. Deze gegevens worden in ons leerling-administratiesysteem vastgelegd. Uiteraard mag u 
van de school verwachten dat wij daar uiterst zorgvuldig mee omgaan en deze gegevens uitsluitend voor 
onderwijsdoeleinden gebruiken. In een aantal gevallen worden bepaalde, minimale persoonsgegevens ook 
uitgewisseld met derde partijen. Soms is dat een wettelijke verplichting. Zo wisselen we bijvoorbeeld 
leerlinggegevens uit met het ministerie. Dat is nodig om bekostiging voor ons onderwijs te verkrijgen. In andere 
gevallen is het noodzakelijk voor goed onderwijs, bijvoorbeeld voor het volgen en begeleiden van onze leerlingen. Er 
worden bijvoorbeeld gegevens uitgewisseld met educatieve uitgeverijen die digitaal lesmateriaal uitgeven waarvan 
wij op school gebruik maken, met inbegrip van de toetsen waarmee we de vorderingen van onze leerlingen kunnen 
volgen. 
 
Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we u daar vooraf middels bijgaande 
brief toestemming voor. Dat herhalen wij jaarlijks. Hetzelfde geldt voor het gebruik van foto’s en video-opnames van 
leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief. 
Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven toestemming in te trekken. 
Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen. Als u toestemming heeft gegeven, 
blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is om een foto te 
plaatsen. Ook worden er bij foto’s geen namen van leerlingen geplaatst. 
Wat betreft beeldmateriaal: bijgaande toestemmingsverklaring geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons of in 
opdracht van de school zijn gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. 
De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het 
plaatsen van beeldmateriaal. 
Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind of bij de 
schooldirecteur. 
 
Wilt u het bijgevoegde formulier s.v.p. voor elk kind afzonderlijk invullen? De ouders van groep 1 en 2 hebben al een 
formulier ingevuld dus dit formulier is alleen voor de kinderen van groep 3 t/m 8.  

 
Paulien Dubelaar 
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Start schooljaar. 
D.m.v. de nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van belangrijke zaken die op school spelen m.b.t. de zorg. 
Het komend schooljaar zijn wij  beiden  verantwoordelijk voor de begeleiding van de groepen 1 t/m 8. Dit is anders 
dan u van ons gewend bent. Voorheen was Danielle de intern begeleider van de groepen 5 t/m 8 en Wilma van de 
groepen 1 t/m 4. Daar komt nu dus geleidelijk aan verandering in. 
Schooljaar 2017-2018 ziet de verdeling van de groepen  er als volgt uit: 
Danielle neemt de zorg voor de groepen 2A, 3A, 4A, 5A, 5B, 6A, 6B, 7B en 8B op zich. 
Wilma de zorg voor de groepen 1A, 1B, 1C, 2B, 3B en 3C,4B, 4C, 5C , 7A en 8a. 
Vanzelfsprekend is de leerkracht van uw kind degene waarmee u het eerste contact onderhoudt.  
 
Aan het eind van het vorig schooljaar zijn alle kinderen door hun juf of meester door gesproken met de nieuwe 
leerkracht, zodat de kinderen meteen  een goede start kunnen maken. 
Tijdens de informatieavond vertelt de leerkracht het een en ander over de ins en outs van het komend schooljaar.  
Bij de begingesprekken die op 27 en 28 september plaats vinden, kunt u naast kennismaken met de nieuwe 
leerkracht  ook de wederzijdse verwachtingen naar elkaar uitspreken. Zo maken we er samen een mooi jaar van.  
 
 
 
 
 
 

Kiva 
Afgelopen vrijdag, toen de meesten van u wellicht nog heerlijk van een laatste mooie vakantiedag aan het genieten 
was, zat het complete team plus een afvaardiging van Sportfever te 
werken aan een een nieuw programma voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Met de start van dit 
schooljaar zullen wij werken met het KiVa-programma. Wij hebben hiervoor gekozen omdat we er voor willen 
zorgen dat de school een fijne school is voor ieder kind. Met KiVa werken wij aan een veilig sociaal klimaat op 
school.    
   
Wat is KiVa?   
Kiva is van oorsprong een Fins programma. KiVa is het Finbse woord voor leuk of fijn en het betekent tevens 'leuke 
school'. Het KiVa-programma richt zich op positieve groepsvorming en het verbeteren van de sociale veiligheid. 
Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel. Het motto van KiVa luidt dan ook: ‘ Samen maken we er een fijne 
school van!’   
Meer informatie kunt u vinden op de website van KiVa (www.kivaschool.nl).   
Zowel in de kleuter-, onder- en in de bovenbouw werken we met KiVa vanuit tien thema’s. Bij de start van een 
nieuw thema laten we u weten waaraan jullie kinderen de komende tijd gaan werken. De thema’s zijn:    
   
kleuter- en onderbouw   bovenbouw   

1.Wie zijn wij?    
2.Gevoelens   
3.Wat is een fijne groep?   
4.Iedereen is uniek!    
5.Herken pesten!   
6.Pesten in de groep   
7.De groep is tegen pesten   
8.Een gepest kind heeft jouw hulp nodig   
9.Wat kan ik doen als ik word gepest?    
10.KiVa, we doen het samen   

1.Iedereen verdient respect   
2.In de groep   
3.Wat is communicatie?   
4.Plagen, ruzie of pesten?   
5.Verborgen vormen van (cyber)pesten    
6.Rollen in de groep   
7.Samen zijn wij een fijne groep   
8.We helpen elkaar   
9.Wat kan ik doen?    
10.KiVa, we doen het samen!   

   
Aan de meeste thema’s zit een KiVa-regel verbonden. Dit is de centrale boodschap van dat thema. De  
regels samen vormen het KiVa-contract. Het is belangrijk dat iedereen op school zich aan de regels houdt, zodat we 
er samen een fijne school van kunnen maken.  

Nieuws vanuit de IB 

Nieuws vanuit de werkgroepen 

http://www.kivaschool.nl/


 
Start thema 1 kleuter- en onderbouw: 'Wie zijn wij?'  
  
Wat gaan we doen?  
Het schooljaar is van start gegaan! Zoals altijd is het even wennen in een nieuwe groep met een nieuwe juf of 
meester. In het thema ‘Iedereen verdient respect’ richten we ons op de onderlinge relaties in én buiten de klas. 
Iedereen heeft recht op respect, maar ook de plicht om anderen met respect te behandelen. Dit zorgt 

voor een fijnere groep. De komende maand doen we verschillende KiVa-spelletjes en -oefeningen om een 
groepsgevoel te bevorderen; wij horen bij elkaar en voelen ons een groep!  
  
Wat gaan we leren?   
Jullie kinderen gaan al veel over KiVa leren! Na afloop van dit thema hebben ze het volgende geleerd. Ze…  
…weten wat KiVa is;   
…weten wat een leuke school is;  
…weten wat fijn en niet fijn is op school;  
…hebben zichzelf en hun klasgenoten beter leren kennen;  
…begrijpen dat iedereen een fijne schoolomgeving verdient.  
…weten dat we een ander kunnen.  
  
KiVa-regel  
De KiVa-regel bij dit thema is: We willen samen een groep zijn want dat is fijn.  
  
KiVa thuis  
Jullie familie is ook een groep, net als de groepen op school! Bespreek met jouw kind(eren) hoe jullie groep eruit 
ziet. Wat vinden jullie fijn in de groep? En is er ook iets wat jullie niet zo fijn vinden? Hoe kunnen we ervoor zorgen 
dat onze groep thuis ook een fijne groep blijft?  
  
 Start thema 1 bovenbouw: 'Iedereen verdient respect.'   
 Wat gaan we doen?  
Het schooljaar is van start gegaan! Zoals altijd is het even wennen in een nieuwe groep met een nieuwe juf of 
meester. In het thema ‘Iedereen verdient respect’ richten we ons op de onderlinge relaties in én buiten de klas. 
Iedereen heeft recht op respect, maar ook de plicht om anderen met respect te behandelen. Dit zorgt 

voor een fijnere groep. De komende maand doen we verschillende KiVa-spelletjes en -oefeningen om een 
groepsgevoel te bevorderen; wij horen bij elkaar en voelen ons een groep!   
  
Wat gaan we leren?   
Jullie kinderen gaan al veel over KiVa leren! Na afloop van dit thema hebben ze het volgende geleerd. Ze…  
…weten wat KiVa is;   
…weten wat een leuke school is;  
…weten leuke en minder leuke kanten van alleen en van samen zijn;  
…kennen elkaar en weten hoe ze de groep ervaren;  
…weten wat respect is;  
…kunnen respect herkennen en tonen;  
…kennen verschillende relaties;  
…weten wat het KiVa-contract is;  
…weten wat regels zijn;  
…hebben een eigen contract;  
...kunnen herhalen wat er behandeld is in de les;  
…weten hoe je met respect met elkaar omgaat.  
  
KiVa-regel  
De KiVa-regel bij dit thema is: We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen met respect.  
  
KiVa thuis  
Vaak is het fijn om in het gezelschap van anderen te zijn, maar soms is het ook fijn om even alleen te zijn. Bespreek 
met jouw kind(eren) in welke situaties het fijn is om samen te zijn en in welke situaties het fijn is om alleen te zijn. 
Wat vind je fijn aan het samen zijn? Wanneer zou je het liefst even alleen willen zijn? Hoe kunnen we hiervoor 
zorgen?  
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 In de ouderbrieven kunt u meer lezen over het thema waar wij de komende weken mee bezig zijn.   
Het Kiva-team 
 

BaVinci codes 
Ook dit schooljaar organiseren wij weer de BaVinci Codes. Dit zijn keuzeworkshops voor de groepen 5 t/m 8 op een 
aantal vrijdagmiddagen. De eerste cyclus van drie bijeenkomsten start in november. De invulling van de workshops 
kunnen wij enkel realiseren als wij voldoende enthousiaste ouders etc. kunnen vinden. 
Dus.... Heeft u of kent u iemand met een leuke hobby of een interessante baan, meldt u dan nu aan! 
Vindt u het bijvoorbeeld leuk om te koken, knutselen, bouwen, spelen of te bewegen? Of bent u arts, technicus, 
kunstenaar, musicus, webdesigner, wetenschapper of bakker? Samen kunnen we er vast en zeker een inspirerende 
workshop van maken. Ook als u nog niet weet hoe u de workshops zou moeten organiseren, denken wij graag met u 
mee! 
Voor verdere informatie of aanmelding, neem contact op met Joëlla Blok (joellablok@bavinckschool.nl). 
Joëlla Blok (Cultuurcoördinator)  
 
Leesplezier  
Beste ouders, mijn naam is Dina Mommertz en naast mijn werk als leerkracht op de Bavinckschool werk ik ook als 
taal- en leesspecialist en begeleid ik als remedial teacher kinderen met lees- en/of spellingproblemen. Een aantal 
jaren geleden heb ik mij verder gespecialiseerd op dit gebied door het volgen van een Hbo-master Leerproblemen. Ik 
wil u graag iets meer vertellen over de werkzaamheden die hierbij horen.  
Als taal-leesspecialist ben ik mede verantwoordelijk voor het taal – en leesbeleid. Zo vinden wij bijvoorbeeld op onze 
school belangrijk dat kinderen lezen leuk vinden en dit vee,l of nog meer, gaan doen. Hoe meer je leest hoe beter het 
namelijk gaat.  Goed kunnen lezen is namelijk een voertuig voor alle vakken. Kan je minder goed lezen dan werkt dat 
door in alles. Zelfs rekenen, denk maar eens aan de “verhaaltjessommen”! 
Maar ook zorg en aandacht voor dyslectische kinderen hebben wij hoog in het vaandel staan, want goed lezen is niet 
voor iedereen even vanzelfsprekend.  
Daarnaast begeleid ik als remedial teacher op onze school twee dagen in de 
week kleine groepen kinderen met lees- en/of spellingproblemen.  
Ik hoop dat ik u met dit stukje een indruk heb kunnen geven van de 
werkzaamheden die horen bij een taal- leesspecialist en Remedial Teacher 
op de Bavinckschool. Ik vertel u graag een volgende keer meer hierover! 
Dina Mommertz (taal – leesspecialist) 

 
 
 
 
 

Luizencontrole 
De luizenpluisouders zijn op zoek naar versterking! 
Na iedere vakantie gaat een enthousiaste groep ouders de klassen langs om te kijken of er ongewenste beestjes 
tussen de haren rondlopen. 
De ouders die dit coördineren zijn Mariette Out en Richelle Bussenius. 
Het zou fijn zijn als u deze groep komt helpen. Het luizenpluizen wordt op een woensdag- of vrijdagochtend gedaan. 
U kunt zich opgeven via het volgende mailadres: administratie@bavinckschool.nl 
Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp.  
 

Kinderkracht gaat weer van start! 
Ook dit schooljaar zal Annette Hoek van de praktijk Kinderkracht, weer aanwezig zijn op de 
woensdagmorgen voor de Bavinck Kinderkracht Club. Deze groepstraining is speciaal voor 
kinderen van de Bavinckschool die wel een extra steuntje kunnen gebruiken op het gebied van 
zelfvertrouwen, rust & ontspanning, concentratie, weerbaarheid en sociale vaardigheden.  
Binnenkort leest u in deze nieuwsbrief meer over deze training, die van start zal gaan na de 
herfstvakantie. Wilt u vast meer informatie? Bel gerust naar Annette op 06-15669290, zij vertelt u 
graag meer over de mogelijkheden. 
 
 
 
 

OVERIG NIEUWS 
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Renovatie 
Vandaag is de (bijna) laatste hand gelegd aan het vernieuwen van ons keukentje. Hij is prachtig geworden en wat zijn 
we blij met het kookplaatje en de oven. Een aanwinst voor de Bavinck! Ook de lokalen op de benedenverdieping in 
het hoofdgebouw zijn voorzien van nieuwe aanrechtblokjes, wat hard nodig was. 
Het mooiste van alles tijdens deze verbouwing is wel de vloer op de 1e verdieping in het hoofdgebouw. De vieze 
vloerbedekking is verleden tijd en in plaats daarvan ligt er een marmoleumvloer het dezelfde patroon en kleur als de 
vloer in de hal/benedenverdieping. Echt een kijkje waard!! Natuurlijk ging er heel wat stof en rotzooi aan vooraf 
tijdens deze verbouwing in de zomervakantie, maar dit hadden wij er graag voor over. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Schoolgids 
In de bijlage vindt u de schoolgids van 2017-2018.  
 
Belangrijke nummers in Digiduif 
Aan het begin van een nieuw schooljaar willen wij u vragen uw gegevens te controleren en aan te vullen in Digiduif. 
Wilt u ook zorgen dat er noodnummers in Digiduif staan, zodat wij altijd iemand kunnen bereiken mocht dit nodig 
zijn.  
 
Groep 5C 
Dit jaar hebben we voor het eerst drie groepen 5. Een nieuwe groep betekent vaak dat er eerst wordt misgegrepen 
als het gaat om extra materiaal, zoals spelletjes, lego, stipjes (Donald Duck, Tina) etc. Heeft u dit soort spullen 
ongebruikt in de kast staan? Groep 5c zou er heel blij mee zijn!  

 
  
In Haarlem willen we dat iedereen mee doet! Ook de kinderen uit de gezinnen die moeten 
rondkomen van een minimuminkomen. 
De gemeente  Haarlem heeft daarom  regelingen getroffen om deze ouders financieel te 
ondersteunen zodat hun kinderen ook de kansen krijgen om zich te ontwikkelen én mee te doen. 
  
Tegemoetkoming schoolkosten 

-          Voor kinderen op het basisonderwijs:                                  € 100 

-          Voor kinderen op het middelbaar onderwijs:                    € 200 

-          Voor kinderen die voor het eerst naar de brugklas gaan:  € 200 extra 

  



Heeft u een HaarlemPas? Dan heeft u al een aanvraagformulier ontvangen en ingevuld. Heeft u 
géén HaarlemPas, lees de voorwaarden en vraag aan 
via  https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten/  

 

Tegemoetkoming 

schoolkosten - Gemeente 

Haarlem 

www.haarlem.nl 

Heeft u schoolgaande kinderen en een 

minimuminkomen? Dan kunt u een 

tegemoetkoming voor noodzakelijke 

schoolkosten krijgen. 

 
  
Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles 

-          Vergoeding huiswerkbegeleiding of bijles € 25 per lesuur tot € 100 per 

maand. Voor de aanvraag is een onderbouwing van de leraar, docent of 

mentor nodig. Kijk voor de voorwaarden op 

https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-huiswerkbegeleiding-of-bijles/  

 

Tegemoetkoming 

huiswerkbegeleiding of bijles 

- Gemeente ... 

www.haarlem.nl 

U kunt in aanmerking komen voor een 

tegemoetkoming in de kosten voor bijles 

of huiswerkbegeleiding als u een 

minimuminkomen heeft. 

 
  
Keuzebudget voor kinderen 

-          Elk schoolgaand kind uit een gezin met een laag inkomen krijgt dit jaar 

€ 50 extra. Ouders en kinderen kunnen samen kiezen hoe zij dit geld 

willen besteden. Bijvoorbeeld aan kleding, speelgoed of een uitje naar 

een pretpark. Gezinnen die in aanmerking komen voor de 

tegemoetkoming schoolkosten krijgen dit extraatje automatisch samen 

met de schoolkosten. 
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