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STAND VAN ZAKEN 
Benoeming als directeur 
Beste ouders,  
Nadat het bericht over mijn benoeming verstuurd was, ben ik overweldigd door jullie 
felicitaties. Dank je wel, voor het vertrouwen in mij. Natuurlijk vind ik het heel jammer 
dat Roel voor een andere baan heeft gekozen, als werk-duo waren we een goede 
match! Maar als ergens een deur dicht gaat, gaat elders een andere deur open…… 
 
Ik zie twee belangrijke opdrachten voor mij klaarliggen;  
1. De Boomgaard moet financieel gezond blijven. Dat betekent een goede 
afstemming tussen demografische ontwikkelingen in de wijk, profilering van de 
school en formatie van het personeel. 
2. Onderwijskundig hebben we een ontwikkeling in gang gezet waarin het kind 
hoogwaardig taal- en rekenonderwijs krijgt en waar ruimte is voor onderzoekend en 
ontwerpend leren (straatbeelden en techniek). Zo zijn wij op weg naar een breder 
onderwijsaanbod voor de kinderen op De Boomgaard.  
 
Ik zal me de komende tijd 100% inzetten om De Boomgaard in bloei te houden en 
verder te laten groeien. Onderwijs zit in mijn hart en nieren en het werken op  
De Boomgaard heeft mij al deze jaren veel inspiratie gegeven. Ik heb er zin in.  
De kinderen, het team en de ouders wil ik dan ook graag meenemen in mijn 
gedachtegoed. 
Natuurlijk ga ik het niet allemaal alleen doen; wij hebben een sprankelend 
professioneel team dat zich graag verder ontwikkeld en steeds weer kritisch naar 
zichzelf wil kijken. Verder zal er binnenkort ook een nieuwe locatieleider benoemd 
worden. De procedure daarvoor is opgestart. 
 
Huisvesting MFA Voorn  
Wat vooraf ging: Ons gebouw aan de Akkrumerraklaan maakt deel uit van een Multi 
Functionele Accommodatie (MFA), waar de gemeente Utrecht eigenaar van is. 
Omtrent de MFA is op bestuursniveau een discussie gaande met betrekking tot de 
technische staat en de functionaliteit van het gebouw voor de toekomst;  
De Boomgaard wil in de toekomst met alle groepen hier gevestigd worden. 
 
Graag breng ik u kort op de hoogte van de status van de MFA discussie en het 
vervolgtraject hierbij.  
De afgelopen tijd is er door de besturen en de gemeente veel werk verzet en hebben 
we helder wat er technisch allemaal moet gebeuren aan het gebouw Voorn en welke 
functionele wensen er zijn. Er is een technisch plan opgesteld waarin alle problemen 
benoemd staan met daarbij de mogelijke oplossingen. 



 

Tevens is een adviesrapport opgesteld met betrekking tot de functionele 
aanpassingen. In deze rapportage is de probleemstelling opgenomen, zijn de 
uitgangspunten voor de oplossingsrichtingen geformuleerd en worden een aantal 
scenario’s voorgesteld om te komen tot een structurele oplossing voor het huidige 
beheer, de exploitatieproblemen en de verbetering van de functionaliteit van het 
gebouw. Deze scenario’s zijn vertrouwelijk. 
De komende tijd wordt een tweetal scenario’s op haalbaarheid onderzocht. Zoals u 
kunt begrijpen zullen de geadviseerde en voorgestelde werkzaamheden geld gaan 
kosten. De gemeente doet haar uiterste best om via de voorjaarsnota hiervoor 
financiële middelen beschikbaar te krijgen. 
Vooruitlopend hierop zal er in kaart gebracht worden welke problemen de hoogste 
prioriteit hebben, dit in samenspraak met de gebruikers. Ik hoop u eind april meer te 
kunnen vertellen over de uitvoering van de prioriteiten in werkzaamheden en de 
planning. 
 

Nicole Verdier 
 

 

 

UITNODIGING MR 
OUDERAVOND OP: 

      Woensdag 13 april 2016, inloop vanaf  
      19.15 uur, Akkrumerraklaan 101. 
 

1e workshopronde 19.30 tot 20.10 uur, 2e workshopronde 20.20 tot 21.00 uur 
U kunt op de avond zelf een keuze maken uit de volgende workshops / presentaties:   
 
1. Workshop portfolio/meervoudige intelligentie (Eefje en Janneke): 
Hoe knap is De Boomgaard? Hoe knap is uw kind? Wat doet De Boomgaard met al 
die knappe kinderen? 
2. Workshop skol (Lydia en Liesbeth): 
Sociaal emotionele ontwikkeling, een voorwaarde om te komen tot leren. Hoe en wat 
gaat De Boomgaard vanaf deze maand observeren en registreren? 
3. Workshop rekenen (Mirjam en Elke): 
Het rekenonderwijs is in 2016 anders dan toen u zelf op de basisschool zat. 
Bijvoorbeeld geen staartdelingen meer, maar hapsommen. U leert hoe het 
rekenonderwijs van groep 3-8 er uit ziet en hoe u het aan uw kind thuis uit kunt 
uitleggen zoals de leerkracht dat doet! 
4. Workshop mediaopvoeding (Gemma Steenman):  
Antwoord op de top-3 vragen waar ouders mee zitten bij de mediaopvoeding: Hoe 
bescherm je je kind online, hoeveel schermtijd is normaal en welke apps en games 
zijn nou echt goed?  
5. Workshop gedrag in de klas (Viola en Mirjam): 
Elk kind is uniek! Elke klas is uniek! Hoe zorgen wij op De Boomgaard voor grip op 
een groep? En hoe speelt de leerkracht in op de onderwijsbehoefte van een groep? 
6. Workshop ontwikkelingslijnen OVM van groep 1 en 2 (Mireille): 
Na het volgen van deze workshop is het begrijpen van de OVM-lijnen van uw kleuter 
een stuk gemakkelijker. Een kijkje in de keuken achter alle ontwikkelingslijnen van 
het OVM, die we volgen op De Boomgaard. 



 

RIJDEND SPEELGOED !                                                       

De zon komt af en toe weer door en het is heerlijk om te zien 
dat de kinderen het buitenspeelgoed weer uit de schuur 
hebben gehaald! Wij juichen dat toe! Toch moeten we op 
school afspraken maken over hoe en wanneer we het kunnen toestaan. 
De afgelopen weken zijn er een aantal kinderen lelijk gevallen in de 
school. Hier de afspraken op een rijtje. Aanstaande dinsdag zullen alle 
leerkrachten deze afspraken met de kinderen bespreken. 
 

In de schoolgebouwen: 
In de schoolgebouwen is het niet toegestaan om rijdend speelgoed te gebruiken.  
We plaatsen het speelgoed op het plein in de fietsenklemmen. Een slot is aan te 
raden! De skates, rolschaatsen en wheely’s worden meteen in de gang waar je 
binnen komt uit gedaan, dus niet pas bij de klas. Het speelgoed mag in een tas mee 
het gebouw in. Een éénwieler of een skatebord gaat onder de arm mee naar de 
kapstok. De tas of het speelgoed plaatsen we onder de eigen luizenzak. Lukt dit op 
een of andere manier niet, dan overlegt het kind met de leerkracht. De school is niet 
verantwoordelijk voor beschadiging of diefstal.  
 
Het gebruik van rijdend speelgoed onder schooltijden op het plein: 
Akkrumerraklaan 
Groepen 1 en 2: De leerkrachten bepalen een zone waar gebruik gemaakt kan 
worden van het rijdend speelgoed en bepalen welk speelgoed op dat moment is 
toegestaan.  
Groepen 3 t/m 5: Toegestaan op het blauwe veld. Let wel op; in verband met de 
trappen mag het rijdende speelgoed pas worden aangetrokken als de kinderen op 
het blauwe veld zijn! 
Tijdens de TSO: Uitsluitend voor de kinderen van de groepen 3, 4 en 5 mag er 
gebruik worden gemaakt van het rijdend speelgoed op het 2e basketbalveld, het veld 
dat het verst verwijderd is van het schoolgebouw. De kinderen lopen met hun rijdend 
speelgoed aan de hand of in de hand naar dit veld toe. Daar is gelegenheid om 
rijdend speelgoed aan te trekken en de tas neer te zetten bij de bankjes. Aan het 
einde van de TSO worden ook daar de schoenen weer aan getrokken. 
 
 
 
 
 
 
 
Langerakbaan                             
Kleine pauze: Op de asfaltstrook tussen het grote openslaande schoolhek en de 
witte lijn. De kinderen lopen met het speelgoed in of aan de hand er naar toe en 
trekken daar de wheely’s, skates, etc. aan. 
Tijdens de TSO: Op de asfaltstrook tussen het grote hek en de witte lijn mag je 
spelen met rijdend speelgoed. De kinderen lopen met het speelgoed in of aan de 
hand er naar toe en trekken daar de wheely’s, skates, etc. aan. 
 
We hopen dat we op deze manier fijn en veilig kunnen spelen! 

 



 

KRANTENARTIKEL MUZIEKPROJECT GROEP 6 EN 7 
Op vrijdagmiddag 11 maart heeft op basisschool De Boomgaard een spetterend 
eindoptreden van het muziekproject ‘Music 4 ALL’ plaats gevonden.  
150 kinderen van groep 6 en 7 hebben 15 weken lang iedere vrijdagmiddag 
instrument- of zanglessen gehad van een vakdocent muziek.  
Dit project is ontstaan uit een partnerschap tussen De Boomgaard en 
Harmonieorkest de Bazuin. De directrice Nicole Verdier vertelt dat de meerwaarde 
van een cultureel partnerschap uit de wijk hiermee duidelijk zichtbaar is geworden. 
 
‘De vakinhoudelijke expertise van de muziekdocenten kunnen wij als school nooit 
leveren. In nauwe samenwerking met het leerlingenorkest de Bazuin is dat wel 
gelukt. Alle facetten van het project hebben we in samenwerking gedaan, van 
subsidie aanvraag tot de praktische aanschaf van alle instrumenten. Elke 
vrijdagmiddag kwam een heel team van vrijwilligers van de Bazuin op school om de 
muzieklessen te ondersteunen. Als je dan per ongeluk even langs de 
Akkrumerraklaan 101 reed, dan kon je je oren niet geloven. Het geluid van 30 
trommels kun je je misschien wel voorstellen, maar ook 30 dwarsfluiten, 30 
saxofoons, 5 hoorns, 5 schuiftrompetten, 5 altsaxen en een zanggroep die zichzelf 
begeleidde met Boomwhackers! Kortom een groot feest!  
 
‘En dat niet alleen. Iedereen in het onderwijs weet dat muziek maken de hersenen 
flink activeert en er worden tijdens musiceren duurzame verbindingen gelegd. Het is 
een full-body-brain-workout voor de hersenen. Dat zou reden genoeg moeten zijn om 
alle kinderen deze ervaring te geven!’ 
 
Wij willen de subsidieverstrekkers Rabobank Utrecht en Initiatievenfonds gemeente 
Utrecht hiervoor van harte bedanken! Geweldig dat dit voor de kinderen van De 
Boomgaard mogelijk is gemaakt. 

 
Een leerling die dwarsfluit speelt vertelde: ‘De lessen 
waren ontzettend leuk en ik heb veel geleerd. Aan het 
begin wist ik niet hoe je de dwarsfluit moest 
vasthouden, maar nu kan ik al veel noten en zelfs 
een liedje spelen!’  
 
Een leerling die saxofoon speelt vertelde: ‘Ik vond het 
optreden super gaaf! Ik mocht zelfs mijn eigen 
bedachte melodie spelen!’ 
 
 

Muziekdocente, Anita Collins, van de universiteit van Canberra over het effect van 
muziekonderwijs voor de hersenen: 
https://youtu.be/R0JKCYZ8hng 

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/R0JKCYZ8hng


 

BEWEGINGSONDERWIJS 
Tennisclinics: Aan groepen 3 t/m 6. 
De groepen 3 t/m 6 hebben de afgelopen weken 
tennisclinics gehad. Tennisleraren hebben de 
afgelopen weken die lessen verzorgd. Aansluitend op 
de clinics was er een open dag op zondag 20 maart. 
Leuk om te zien dat verschillende kinderen en zelfs ook 
ouders zich hadden opgegeven hiervoor. 
 
Voetbaltoernooi: Meisjes groep 8. 
Woensdag 16 maart was er het schoolvoetbaltoernooi voor de meisjes.  
De Boomgaard deed mee met twee teams (MD1 en MD2) uit groep 8. Beide teams 
deden het erg goed in de poule én waren door naar de kwartfinale. Aan de hand van 
het speelschema speelden ze de kwartfinale tegen elkaar. Na een gelijk opgaande 
wedstrijd, met kansen voor beide teams, bleef het 0-0. Door goed keeperswerk 
werden er veel penalty's gestopt en uiteindelijk won MD1 met 2-1.  
Zij gingen door naar de halve finales, waar zij het moesten opnemen tegen het team 
dat eerste werd in hun poule. Ook nu bleek dat team te sterk. De volgende wedstrijd 
voor de derde plek werd helaas verloren. Dit resulteerde in een keurige vierde plek. 
 
Voetbaltoernooi: Jongens groep 8. 
Woensdag 23 maart was er het schoolvoetbaltoernooi voor de jongens. Ook hier 
deed De Boomgaard mee met 2 teams (JD1 en JD2). Beide teams deden het goed 
in de poule. Er werd goed gespeeld en de sfeer was goed. JD2 was nipt derde in de 
poule en daarmee uitgeschakeld.  
 
JD1 was tweede in de poule en mocht naar de 
halve finales. Die werd overtuigend gewonnen, 
waardoor ze in de finale het mochten opnemen 
tegen hun poule winnaar. Die wedstrijd hebben 
ze met 2-1 verloren.  
Het was een spannende strijd waarbij we soms 
moeilijk onder de druk uitkwamen, maar waar 
we ook goede kansen creëerden. Door een 1-0 
overwinning sloten we, heel netjes, het toernooi 
af als winnaar. Op naar de stedelijke finale. 
 
Hockeytoernooi: Groepen 5 en 6. 
Woensdag 20 april is er weer het schoolhockeytoernooi voor de groepen 5 en 6. 
Deze week krijgen de kinderen die mee willen doen een inschrijfformulier mee. 
Opgeven kan tot uiterlijk dinsdag 29 maart (op het formulier staat 28 maart, maar dat 
is 2de paasdag). 
 
Vragen? 
Mocht u ergens vragen over hebben dan kunt u mij na schooltijd aanspreken in 
school of mailen naar ico.werk@gmail.com .  
 
Met vriendelijke groet, 
Meester Ico                                                                                                                                         
Vakleerkracht Bewegingsonderwijs 

mailto:ico.werk@gmail.com


 

GROTE REKENDAG 
De jaarlijkse “grote rekendag” was landelijk op woensdag 23 maart. De Boomgaard 
is deze periode in Paassferen. Wij willen onze aandacht niet verdelen over het feest 
van Pasen en de grote rekendag. Daarom hebben we ervoor gekozen de grote 
rekendag op woensdag 13 april te houden. 
De groepen 7 hebben in de week van 13 april CITO entreetoetsen. Zij doen een 
gedeelte mee met de grote rekendag. Voor volgende jaren hopen we dat de datum 
van deze dag beter in onze agenda past. 
Het thema van de grote rekendag is ‘Kijkje achter de code’. In het dagelijks leven 
hebben we veel met codes te maken. Een groot verschil met 20 jaar geleden. Weest 
u gerust; we hebben uw pincode niet nodig!  
We gaan aan het werk met manieren over systematisch werken, het doordenken van 
stappenplannen en het symboliseren en schematiseren van situaties. 
 
De regiegroep rekenen,  
Lydia van Staalduinen, Jolyn Nachtegaal, Mirjam Gielissen en Elke Braam 

 
NIEUWS UIT GROEP 4C: FILOSOFEREN 
In groep 4c, de Uilen zijn we druk bezig met filosoferen. Maakt geld gelukkig? Kun je 
gelukkig zijn met niets? 
Is blij zijn hetzelfde als gelukkig zijn?  
Wat is het kleinste ding waar je gelukkig mee was? Antwoord was bijvoorbeeld: Mijn 
broertje, een tekening van mijn broer. 
De kinderen leren zo na te denken over geluk. 
De kinderen schreven een “elfje” (gedicht van elf woorden) over geluk of gelukkig 
zijn; waarvan u hier een paar kunt lezen. 
 
Jasha  
Geluk 
Buiten spelen 
Voetballen met vrienden 
Ik houd van voetballen 
Geluk 
 
Janna 
Gelukkig 
blij zijn 
ik speel buiten 
gelukkig zijn voor elkaar 
geluk 
 
Jasmijn 
Geluk 
buiten spelen 
spelen met vriendinnen 
schommelen in de tuin 
Geluk 

 
 



 

GEZOCHT! 
 
Bestuursleden voor de  
Stichting Vrienden van De Boomgaard. 

 
Uh, bestaat die nog dan? Jazeker! Het oude bestuur heeft recent afscheid genomen 
en een nieuw bestuur dient zich aan. We hebben nu drie bestuursleden (waarvan 
Hans Bakker een oude bekende is) maar we willen er meer. De bedoeling is na de 
zomervakantie een nieuwe start te maken. Met het oog daarop gaan we binnenkort 
praten met Nicole Verdier, met ingang van 1 april aanstaande, algemeen directeur 
van De Boomgaard.  
Neem even contact met mij op als je belangstelling hebt, dan leg ik je uit wat dit 
bestuurslidmaatschap om het lijf heeft. Zonder te willen discrimineren: Vrouwen 
worden uitdrukkelijk verzocht te reageren….. 
Kijk op http://www.vriendenvandeboomgaard.nl voor meer informatie. 
 
Dank alvast. 
Hanno Uitenboogaart 
Hannouitenboogaart@hotmail.com 
06 2290 8651 

 
AFSCHEID ROEL 
Er is ruimhartig gereageerd op de oproep bij te dragen aan een afscheidscadeau 
voor Roel. Voor wie niet bij het afscheid aanwezig konden zijn: Van het geld hebben 
wij hem een horloge gegeven (zodat hij vaak aan De Boomgaard denkt als hij zich 
afvraagt hoe laat het is…..), bloemen en een beeldje van Kika.  
De rest, 225 euro, zal worden besteed aan een weekendje weg. Er is in totaal bijna 
500 euro “opgehaald”! Een mooi resultaat dat zeker heeft bijgedragen aan een 
geweldig afscheid.  
Dank daarvoor! 
 
Hanno Uitenboogaart  
Namens de MR van De Boomgaard. 

 
SCHOOLREISJE GROEP 3 
Maandag 18 april is het zover…..De groepen 3 gaan op schoolreisje naar de 
Koningin Julianatoren in Apeldoorn.  
Dit jaar zullen de leerkrachten zelf ouders vragen om mee te gaan om het 
schoolreisje te begeleiden. U kunt uw kind die dag gewoon om 8.20 uur naar de klas 
brengen. Samen met de juf en de begeleiders lopen de kinderen naar de bus.  
De bus vertrekt uiterlijk om 8.45 uur vanaf de ventweg van de Langerakbaan. Daar  
kunt u uw kind uitzwaaien.  
 
De kinderen krijgen een schoolreislunch aangeboden in het park. Deze lunch bestaat  
uit patat met mayonaise, limonade en een ijsje! Denkt u er nog even aan om uw kind 
drinken mee te geven voor het 10-uurtje? Er mag geen geld mee worden gegeven 
om in het park te besteden. Om ongeveer 15.30 uur zijn we weer terug. 
Wij hebben er veel zin in!! 
De juffen van groep 3 

http://www.vriendenvandeboomgaard.nl/
mailto:Hannouitenboogaart@hotmail.com


 

KLEUTERGROEPEN NAAR DE BIBLIOTHEEK 
Met alle kleutergroepen zijn we om de beurt op bezoek in de bibliotheek geweest. 
Daar hebben we eerst via mix en koppel tweetallen gemaakt: je moest je maatje zien 
te vinden die precies hetzelfde plaatje had als jij. 
De plaatjes leken best veel op elkaar, maar het is gelukkig bij iedereen goed gelukt! 
Daarna hebben we het eerst gehad over wat je in de bibliotheek allemaal kan doen, 
en wat is dat precies; lenen? 
Het boek dat werd voorgelezen was een prachtig verhaal: Over een bizonkalfje dat 
ervoor zorgt dat zijn papa en mama het ene na het andere tapijt uit hun 
tapijtenwinkeltje toch nog kunnen verkopen. 
Konosja, zo heet het bizonkalfje, zorgt op heel veel verschillende manieren dat al zijn 
vriendjes net zo'n tapijtje willen kopen als Konosja heeft. 
Een van die manieren is trampoline spelen met een tapijtje. 
De kinderen van de elmerfantjesklas hebben dat inmiddels al uitgeprobeerd of je van 
een tapijtje een trampoline kan maken. En dat is gelukt! 
Ook nieuwsgierig geworden hoe dat dan moet, of de anderen manieren willen lezen 
die Konosja had bedacht wat je allemaal met een tapijtje kan doen? 
Dat kan: Ga naar de bibliotheek en leen daar het boek: "Ik wil ook".  
Veel plezier met (voor)lezen! 

 
 
 

 
 
 
 
 
GROEP 7 EN 8 NAAR “FALLING DREAMS” 
Op 7 maart zijn de groepen 7 en 8 naar de voorstelling Falling Dreams geweest in 
Podium Hoge Woerd. Een voorstelling van Het Filiaal theatermakers die gaat over 
het moment dat je bijna in slaap valt. Dat duurt in werkelijkheid heel kort, maar in de 
voorstelling wordt het één groot avontuur. In vliegende vaart belandden we in het 
dromende hoofd van een meisje, een hoofd vol gedachten en beelden. Om een 
droomwereld te creëren waarin zomaar alles kan gebeuren, maakt Het Filiaal 
theatermakers gebruik van camera's, spel, muziek, liedjes, miniatuurdecors en héél 
veel objecten. Wil je meer weten over deze voorstelling of ook een keer gaan kijken? 
Ga dan naar http://www.hetfiliaal.nl voor meer informatie, filmpjes en foto’s. 
 

http://www.hetfiliaal.nl/


 

VOOR NIETS GAAT DE ZON OP! 
Beste mede-ouders, 
De tijd vliegt: Het is alweer 11 jaar geleden en ik weet nog goed dat mijn oudste zoon 
voor het eerst naar groep 1 van De Boomgaard ging. Over een paar maanden zal 
mijn dochter, de jongste, de sterren van de hemel zingen tijdens de eindmusical en 
neem ik als ouder afscheid van De Boomgaard-periode. In deze periode is er enorm 
veel veranderd: De Nokia 8610 heeft plaats gemaakt voor een iPhone of Samsung 
Galaxy, vakantiehuisjes boek je tegenwoordig midden in een stad via AirBNB, 
bankafschriften bestaan niet meer en nog even en je komt de binnenstad van Utrecht 
alleen nog maar in met een stekkerauto. Maar wat ik de allermooiste verandering 
vind, is het feit dat je tegenwoordig overal zonnepanelen ziet verschijnen.  
  
Je kunt ze lelijk vinden (over smaak valt te twisten;-), maar ze zijn wel een teken van 
gezond verstand en een duurzaam hart. Omdat ik denk dat duurzame energie de 
toekomst heeft, maar vooral omdat zonnepanelen financieel erg interessant zijn, ben 
ik vorig jaar ‘Samen Solar Leidsche Rijn’ gestart. Een actie om zoveel mogelijk daken 
te voorzien van zonnepanelen. Samen Solar LR was met 80 deelnemers een aardig 
succes en daarom heeft De Boomgaard ook een installatie gekregen (die als de 
gemeente meewerkt hopelijk snel geplaatst wordt….).  
Samen Solar Leidsche Rijn is dit voorjaar verlengd, dus als je vorig jaar nog aan het 
twijfelen was of zoals Nicole, net te laat was met inschrijven Join the Solar 
Revolution en kijk hoeveel jouw dak kan opleveren!   
 
Met drie klikken weet je het!  www.sungevity.nl/leidscherijn 
En mocht je vragen hebben, dan help ik je graag!   
 
 
Zonnige Groet, 
joost.brinkman@me.com 

 
 
 
 
OPBRENGST SPAARVARKEN 
De afgelopen weken hebben de jarigen heel ijverig doorgespaard en € 34,-  in de 
spaarvarkens gestopt. De teller staat nu al op € 152,10 voor het goede doel van dit 
schooljaar: Opvangcentrum asielzoekers Kanaleneiland. 
 

IN DE BIJLAGE VAN DEZE NIEUWSBRIEF: 
 Lammetjesdag Boerderij de Boerinn 

 VV De Meern: Meisjesafdeling zoekt talent! 

 Sesar Jeugdtheater: Peter Pan, Assepoester en Moord op een lijk 

 BSO het Piratenschip van Koko Kinderopvang 

 Boerderij de Hoef: Activiteiten De Hoeftuin 

 Gevaarlijke kruispunten in Leidsche Rijn 

 Skateboardles in Leidsche Rijn 

http://www.sungevity.nl/leidscherijn
mailto:joost.brinkman@me.com

