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Tekst: Hennie Hallink, trainer/ TSO-adviseur bij OUDERS VAN WAARDE

HUP, NAAR BUITEN!

‘Wat er ook speelt in een land, laat het
vooral de kinderen zijn’. Een mooie uitspraak van Loesje. Dat wens je elk land
toe, onbezorgde en spelende kinderen.
Er hangen nogal wat donkere wolken
boven de spelende kinderen die vooral
in ons land ook nog eens veel te weinig
buiten spelen, volgens deskundigen.
‘Kom van die bank af!’ is een titel van een boek
dat in 2017 uitkwam en waar met name wordt
aangegeven dat veel kinderen de landelijke
beweegnorm niet halen. En die beweegnorm is
(voor kinderen vanaf 4 jaar) maar een uur per
dag intensief bewegen. Daarnaast benadrukken
de auteurs de positieve effecten van bewegen:
beweging is krachtvoer voor de hersenen en
verhoogt de activiteit in de hersenen.

hup, naar
buiten!
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In mijn jeugd waren er nog weinig schermen
waar ik me achter kon verschuilen en vermaken.
Er waren slechts twee Nederlandse tv-zenders
die overdag alleen op woensdagmiddag programma’s uitzonden. In die tijd kenden we als
kinderen nog geen computer, tablet of mobiele
telefoon. We vermaakten ons buiten met fiets,
rolschaatsen, elastiek, tol, knikkers, springtouw
en bal.
In het blad Quest van september 2021 werd
aandacht besteed aan buiten spelen. In een
onderzoek van Jantje Beton kwam naar voren
dat dertig procent van de Nederlandse kinderen
slechts één keer per week buiten speelt. Vijftien
procent doet dat helemaal niet. Nog maar dertien procent van de kinderen speelt dagelijks
buiten (na schooltijd).
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Een kwart van de dertienjarigen is bijziend.
Dit komt voort uit al het schermgebruik. Ogen
wennen hierdoor niet aan grotere afstanden.
Volgens Albert Postma, neuropsycholoog aan
de Universiteit van Utrecht, werk je met buiten
spelen vanzelf aan je ogen en aan je ruimtelijk
inzicht. Daarbij heeft buiten spelen nog meer
voordelen volgens Jeffrey Goldstein, hoogleraar
psychologie. Je immuunsysteem verhoogt en in
de natuur daalt de hartslag en zakt de bloeddruk.
Bewegen is ook nog eens goed om het over
gewicht bij kinderen en jongeren tegen te gaan.
De geluiden rondom fastfoodverbod en suikertaks zoemen om ons heen.

30% van de Nederlandse
kinderen speelt slechts één
keer per week buiten.
15% doet dat helemaal niet.
Nog maar 13% van de
kinderen speelt dagelijks
buiten (na schooltijd).
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Tekst: Hennie Hallink, trainer/ TSO-adviseur bij OUDERS VAN WAARDE

Bewegen is ook nog eens
goed om het overgewicht bij
kinderen en jongeren tegen te
gaan. De geluiden rondom
fastfoodverbod en suikertaks
zoemen om ons heen.

Binnen de trainingen die OUDERS VAN
WAARDE aanbiedt voor de TSO zit de module Buitenspel. De training bestaat uit zowel
een theoretisch deel als een ‘zelf spelen’ deel.
In de theorie wordt het belang van bewegen
bij kinderen uitgelegd en benadrukt. Buitenspelen vergroot de veerkracht, het zelfvertrouwen, zelfstandigheid, conditie, kracht en
coördinatie. Bij het ‘zelf spelen’ deel buiten
spat het plezier er vanaf!
Kijk voor meer info op onze website:
www.ouders.net
Door de kortere middagpauzes op basisscholen
is de effectieve speeltijd meestal minder geworden.
De continuroosters zorgen voor een compactere
schooldag. Ruim 10 jaar geleden hanteerde nog
maar een derde van basisscholen een vorm van
continurooster en net voor de coronacrisis was
al bijna twee derde van de basisscholen overgegaan op een nieuwe vorm van schooltijden.
In de coronaperiode zijn er nog meer scholen
in een versneld traject overgegaan op een vorm
van continurooster. De precieze onderzoekcijfers
hiervan zijn nog niet bekend.
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ENERGIEDRANKJES

Tekst: Larissa Vogt, Ortho pedagoge

ONTPRIKKELEN

•	Laat je kind luisteren naar muziek of naar een
luisterverhaal. Dit kan op een rustige plek,
maar ook in de woonkamer via een goede
koptelefoon;
•	Een andere fijne activiteit is kleuren/tekenen.
Gebruik bijvoorbeeld een mandala;
• Lees voor of laat je kind zelf een boek lezen;
•	Maak gebruik van sensomotorisch materiaal,
zoals kinetisch zand, scheerschuim of rijst;
•	Doe samen yoga-/mindfulnessoefeningen.
Zoek deze op op YouTube of maak gebruik
van het boek ‘Stilzitten als een kikker’;

Ontprikkelen
Nu de coronaregels zijn afgeschaft, wordt over het algemeen
het ‘normale’ leven weer opgepakt.
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D

oordeweeks de hele dag naar school/werk
en in het weekend feestjes, sporten en
uitjes. Gezellig, maar zeker na zo’n rustige
periode kunnen al die prikkels zorgen voor
overprikkeling. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting
in sneller overstuur raken, moeilijker inslapen en
frustratie. Hierbij een aantal tips om kinderen
weer te laten ‘ontprikkelen’.
•	Als je kind net uit school komt, bestook het
dan niet direct met vragen over de dag. Laat
het eerst even tot rust komen en zijn/haar
hoofd legen. Hoe je kind tot rust komt, is voor
ieder kind verschillend. Een ondersteunend
boek hierbij is ‘Relaxklets!’;
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•	Laat je kind lekker sjouwen en zwaar werk
doen, zoals het tillen van boodschappen
tassen of helpen in de tuin;
•	Een douche of bad kan heel ontspannend
werken. Voeg wat lekker ruikende (bad)oliën
toe. Wat ook kan helpen is een lauwwarm
voetbad.

Laat je kind luisteren naar
muziek of naar een luister
verhaal. Dit kan op een rustige
plek, maar ook in de woon
kamer via een goede koptelefoon.
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Tekst: Lars van Scheppingen, AIOS kindergeneeskunde

W

ellicht maakt je kind zich hier ook
zorgen over, begrijpt het niet wat er
precies aan de hand is en heeft hier
vragen over of ontwikkelt angst. Het is goed om
zowel thuis als op school hierover te praten. Van
de basisschoolleerlingen geeft 92% aan dat er
tijdens de les over de oorlog in Oekraïne wordt
gesproken en bij middelbare scholieren is dat
81%.
Angst doet veel, zowel psychisch als lichamelijk.
Maar het is voor iedereen en elk kind anders wat
angst met het lichaam doet. Angstige gedachten
zorgen voor angstige gevoelens en dat kun je
op verschillende plekken in je lichaam merken.

ANGST

Je kunt er niet omheen: Rusland en Oekraïne zijn in oorlog. Ook onze kinderen vangen
daar bewust of onbewust veel van op thuis, op televisie en social media of in de klas.
Bijna de helft van de Nederlandse 10- tot 18-jarigen vreest dat er ook in Nederland
oorlog komt, bijna allemaal (96%) denkt wel eens aan de oorlog in Oekraïne en iets
meer dan de helft doet dat vaak of regelmatig en twee op de drie ervaren vervelende
gevoelens, zoals boosheid, verdriet en angst, blijkt uit recent onderzoek van Unicef.
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Wat doet angst met je lichaam
Angst is een emotie die aangeboren is. Eigenlijk
is het een heel nuttige emotie, omdat het beschermt tegen (dreigend) gevaar. Bijvoorbeeld
om te kunnen vluchten of vechten. De amyg
dala, een amandelvormige structuur diep in de
hersenen, lijkt het meest betrokken bij het aanzetten van deze emotie. Eigenlijk is het ervaren
van angst dus een heel normale emotie.
Echter, het is niet goed wanneer je te veel of
te lang deze emotie ervaart. Hoe meer je gaat
piekeren, des te meer spanning bouw je op.
Je krijg een vol hoofd en daardoor moeite met
concentreren. Bovendien gaat er meer bloed
naar de spieren toe zodat je lichaam in staat is
om te vluchten of vechten. Een bekende plek
waar veel spanning vast gaat zitten is in nek en
schouders. Wanneer die spanning te lang blijft
vast zitten, krijg je verkrampte spieren, hoofdpijn
en koude handen. Elke spier bestaat uit duizenden bloedvaatjes en die voeren zuurstofrijk
bloed naar alle delen van je lichaam. Door spanning op je spieren wordt druk uitgeoefend op
de spiervezels en kunnen bloedvaatjes minder
goed hun werk doen. Je spieren verkrampen,
ontvangen minder zuurstof met pijn als gevolg.
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ANGST

Die prikkels worden weer doorgezonden naar je
hersenen die rusteloos worden en minder goed
werken.
Als je denkt dat je kind zich bezighoudt met de
oorlog, het kan zijn dat je kind er zelf over begint, maar ook als het dat niet doet, is het goed
om erover te praten. Begin met vragen stellen
en vooral open vragen: weet je wat er aan de
hand is, wat heb je gezien op social media en is
het er op school over gegaan? Kijk daarbij vooral
naar gedrag en lichaamshouding. Het gedrag
van je kind kan laten zien dat er vragen of emoties zijn waar het de woorden (nog) niet goed
voor kan vinden. Hieronder volgen een aantal
tips om deze gesprekken aan te gaan.
Geef eerlijk antwoord
en wees eerlijk zonder je kind bang te maken.
Zeg niet dat er niets aan de hand is, maar
probeer je kind wel gerust te stellen. Oekraïne
is ver weg en hier wordt niet gevochten. Als je
kind vragen stelt dan kun je ook eerlijk zeggen
dat je het niet weet maar dat je erop vertrouwt
dat er mensen zijn die dit goed aanpakken. Voor
wat oudere kinderen kan het fijn zijn om bijvoorbeeld samen informatie te zoeken of naar het
jeugdjournaal te kijken en samen te praten over
wat je ziet. Voor een kapot geschoten huis gaat
geld ingezameld worden om het weer op te
bouwen zodra de oorlog voorbij is en vluchtelingen
kunnen dan weer in hun eigen land wonen.
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Tekst: Lars van Scheppingen, AIOS kindergeneeskunde

Probeer je emoties niet te ver
stoppen voor je kind, maar
zorg wel dat je deze vertaalt
naar wat je kind begrijpt en
aan kan.

Zijn kinderen nog iets ouder vraag dan wat
ze gezien hebben en of ze daar vragen over
hebben.
Je eigen gevoelens
zijn ook belangrijk. Ben je je als ouder altijd
bewust van je eigen gevoelens? Als je bang
bent of gestresst dan is de kans groot dat je
kind dat ook merkt. Probeer je emoties niet te
verstoppen voor je kind, maar zorg wel dat je
deze vertaalt naar wat je kind begrijpt en aan
kan. Kinderen onder de 7 kunnen fantasie en
werkelijkheid nog moeilijk van elkaar scheiden.
Geef hen zo kort mogelijk antwoord en help je
kind dan verder met waarmee het bezig was.
Kinderen boven de 7 kun je naar behoefte meer
uitleg en informatie geven. Maar zorg dat het
antwoord zo dicht mogelijk bij de vraag blijft.
En dat het antwoord past bij de leeftijd en het
karakter van je kind.
Sluit altijd je gesprek af
door de vraag te stellen of het antwoord voldoende was. Bijvoorbeeld: heb je nog meer
vragen? We kunnen er altijd nog verder over
praten. Doe daarna bijvoorbeeld even iets
actiefs. Ga even samen een boodschap doen
of fietsen. Maar blijf wel in gesprek en weet wat
er in je kind omgaat. Kies daarvoor altijd een
spontaan moment. Ben je er ook bewust van
dat kinderen kunnen meeluisteren.
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Tenslotte
Deze angst gaat over de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne, maar er zijn natuurlijk ook veel
andere angstige gebeurtenissen. Angst mag!
Maar chronische angst, dus als de angst niet
past bij de leeftijd van je kind, als angst lang
duurt of heftig is, of als je kind door de angst
niet meer goed slaapt, verslechtert de draagkracht. En met een slechte conditie slaat angst
weer eerder toe, omdat je kind minder weerbaar
is. Hierdoor kan je kind in een vicieuze cirkel terecht komen. Contact met de huisarts hierover
kan dan helpen om de juiste zorg te vinden.
Diverse bronnen: w.o. NJI, Thuisarts

Dat kinderen angstig zijn is normaal.
•	Jonge kinderen (0-4 jaar) zijn vaak angstig
voor vreemde mensen of om gescheiden
te worden van hun ouders of verzorgers
(scheidingsangst).
•	Kinderen tussen de 2 en 12 jaar zijn vaak
angstig voor iets. Bijvoorbeeld voor het
donker of voor onweer (specifieke angst).
•	Vanaf een jaar of 4 - 5 zijn kinderen meer
bezig met de mensen om zich heen. Ze
hebben het idee dat ze aan bepaalde eisen
moeten voldoen. Hierdoor kunnen ze soms
gespannen zijn (sociale angst).
•	Alle jongeren (12 tot 19 jaar) zijn bang om te
falen. Ze willen de dingen die ze doen goed
doen (positieve faalangst).
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BURGERSCHAP

Tekst: Niek de Kruif

Tekst: Niek de Kruif

BURGERSCHAP

Burgerschap,
het sprookje van de nieuwe kleren van de keizer
Onze kersverse minister van onderwijs, Dennis Wiersma, meldde in april op televisie
drie belangrijke zaken: Het Curriculum moet steviger, de Kerndoelen zijn te vaag en
er moet een duidelijker focus op taal en rekenen komen. Een hoopvolle entree van
deze minister.
Het AD meldt op 17 november: ‘Leerlingen de
dupe van ‘flauwekul’-lessen op school. Daardoor
- en dat cijfer komt van de Inspectie - haalt een
kwart van de leerlingen aan het eind van groep
8 niet het minimale niveau schrijfvaardigheid.
Een kwart van de 15-jarigen kan geen brief van
de overheid lezen en bij rekenen haalde in 2017
minder dan de helft van de basisschoolleerlingen
het streefniveau. Kommer en kwel dus. Maar met
deze minister lijkt er een voorzichtige golf van realiteitszin het onderwijs binnen te sluipen. Lijkt…
De inspectie, van oudsher een instituut dat vaak
de plank misslaat door gebrek aan praktische
onderwijskennis en inzicht, meent dat het vak
burgerschap nu eindelijk eens los moet gaan op
de kinderen. De oorlog in de Oekraïne is dan een
gepaste aanleiding. Ik zie de link naar de gememoreerde flauwekullessen. En de link met het niet
gefinancierde ‘muziek in de klas’ en de verdubbeling van het aantal lessen sport. Alles prachtig
en niet gefaciliteerd, maar daarmee verdampt de
focus op basiskennis, zodat de cijfers die ik hiervoor noemde alleen maar naarder worden.
Het laatste speeltje van de inspectie is dus
burgerschap en dat gaan ze, aldus inspecteurgeneraal Alida Oppers in Trouw van 10 maart jl.
14
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aanpakken: ‘Wij hadden eerst niks in handen, nu
kunnen we het echt gaan afdwingen.’
Wat is burgerschap eigenlijk? Over welke vaardigheden spreken we? De inspectie: ‘Burgerschapscompetenties zijn de kennis, vaardigheden
en houdingen die nodig zijn om op een goede
manier om te gaan met anderen, om bij te
dragen aan de samenleving, de democratie en
de gemeenschappen waarin we leven.’ Je kunt
de definitie van de inspectie samenvatten met
één woordje: ‘dooddoener’. Alsof het hierboven
genoemde niet in iedere vezel van een onder
wijzer m/v zit. Alsof ouders thuis niet bijdragen
aan ‘een goede manier om met anderen om te
gaan’, alsof er geen actuele methode ‘Nieuws

Een kwart van de 15-jarigen
kan geen brief van de overheid
lezen en bij rekenen haalde in
2017 minder dan de helft van
de basisschoolleerlingen het
streefniveau.
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begrip’ bestaat of een schooltv weekjournaal en
alsof de leerkrachten van nu geen idee hebben
van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is,
met een mooi woord dat alles zegt: een ‘gotspe’.
Sinds 2006 zijn de scholen volgens de wet al
verplicht om burgerschap te herdefiniëren (wat
dat ook betekent - geen idee), maar de inspectie
liet het stillekens begaan. Terecht. Maar nu ook
de lerarenopleidingen meer aandacht moeten
schenken aan burgerschapsonderwijs en de
Tweede Kamer de flauwekullessen steunt, zullen
de scholen weer een list moeten verzinnen om
door slimme omleidingen ministerie mijdend
gedrag te perfectioneren.
De uitsmijter van de inspectie is dat ze moeten
toegeven dat de scholen het, als altijd, toch vooral zelf moeten uitzoeken. En dan komt het: ‘Maar
je zou ook op school iemand kunnen aanstellen
die deze gesprekken (over maatschappelijke
onderwerpen) coördineert, of zelfs met de leerlingen voert’, zegt inspecteur-generaal Oppers. ‘Net
zoals je coördinatoren hebt voor rekenen en taal.’
En die ook niet gefaciliteerd worden.
We hebben amper mensen om de basisvaardigheden goed aan te leren; we lopen achter door

Tekst: Niek de Kruif

medische narigheid, we hebben grote taal
problemen en een kwaliteitsprobleem. Dus:
vertrouw nu eens op de mensen voor de klas.
Die kennen de prioriteiten als geen ander. In
Finland is zoveel vertrouwen, dat daar geen
inspectie van het onderwijs bestaat. En het
onderwijs daar is zeer goed.
Tenslotte mogen we melden dat burgerschap
een variant is op het prachtige sprookje ‘de
nieuwe kleren van de keizer’. In 1837 al met een
voorspellende geest geschreven door de Deen
Hans Christian Andersen.
Iedereen weet het, maar wie durft er hardop
te zeggen dat rekenen en taal eerst maar eens
op orde moeten zijn. Dan heb je straks wellicht
leerlingen die ook het woord Oekraïne foutloos
kunnen schrijven.
www.eenluizenbaan.nl

Tenslotte mogen we
melden dat burger
schap een variant
is op het prachtige
sprookje ‘de nieuwe
kleren van de keizer’.
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broertjes en
zusjes

Wat is het eerste waar je aan denkt als het
gaat over broertjes en zusjes? Ruzie?
Samen sterk zijn?
In de meeste gezinnen maken kinderen
ruzie en er is geen ouder die dat leuk vindt.

Thuis & School
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BROERTJES EN ZUSJES

Tekst: OUDERS VAN WAARDE
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BROERTJES EN ZUSJES

Ook letterlijk je eigen plekje
hebben in huis, je eigen kamer
of deel van de kamer is
belangrijk voor kinderen.
Toch hoort onenigheid erbij en leren kinderen
er ook van. Bijvoorbeeld om voor zich zelf op
te komen, wat effectief is en wat niet, wat de
gevolgen zijn van bepaald gedrag, ze leren
om zelf oplossingen te vinden, om te delen en
spelregels af te spreken… En dit hebben ze
allemaal nodig om zich in een groep kinderen
te kunnen handhaven. Het gezin is dus eigenlijk
een perfecte oefenplaats voor allerlei vaardig
heden en relaties.
Dat wil niet zeggen dat je nooit in hoeft te grijpen. Ingrijpen kan nodig zijn als ze er zelf niet
uitkomen, als de strijd heel ongelijk is of als de
situatie gevaarlijk is. Als kinderen elkaar steeds
weer in de haren vliegen, is het goed om er
regels en afspraken over te maken. Bijvoorbeeld
over de straf als je een ander pijn doet. Maar
ook over zaken die steeds weer opnieuw tot
ruzie leiden, als wie er aan de computer mag…
Kinderen leren van de oplossing van ruzies,
ruzies zonder oplossing bederven alleen maar
de sfeer in huis.
Een aantal tips om kinderen te helpen ruzies
zelf op te lossen:
- stop de ruzie;
-	laat beide kinderen om de beurt vertellen wat
er aan de hand is;
-	kies zelf geen partij maar benoem de tegenstelling (“dus jij wilt op de computer en jij
ook, dat is lastig, twee kinderen en één
computer”);
-	stimuleer de kinderen om zelf een oplossing
te vinden;
- prijs de kinderen als het lukt.
18

Leuke tip voor in de vakantie: laat de kinderen
samen een spel (voor binnen of buiten) verzinnen en maken. Pas als het helemaal af is, speel
je het met het hele gezin.
Kinderen met een handicap of probleemgedrag
kunnen een zware claim op hun ouders leggen.
Zorg dat je ook af en toe iets speciaals doet
met de andere kinderen.
Ruzie voorkomen: geef zelf het goede voorbeeld, waarborg privacy en privé bezit en verdraag een beetje ruzie zonder ingrijpen.
Leer je kinderen ook om elkaar eens een
complimentje te geven.
Opgroeien in een gezin
Maar broertjes en zusjes zijn is niet alleen ruzie
hebben. Het is ook samen sterk zijn, zorg
dragen voor elkaar, de rijen sluiten tegenover
buitenstaanders, solidariteit…
Als je in een gezin opgroeit onderga je natuurlijk
ook de invloed ervan. Zo heeft ook het wel of
niet hebben van broertjes en zusjes invloed op
je ontwikkeling, evenals de plaats in de kinderrij.
Het is goed als ouders ook af en toe stil te
staan bij die speciale plaats van elk kind in het
gezin. Heeft de oudste ook meer privileges of
alleen meer plichten? En de middelste, wat
heeft die voor speciaals? Gaat de jongste niet
te veel als vanzelfsprekend met de ouderen
mee? Leuk om hier eens bewust bij stil te staan
en te zorgen dat elk zijn eigen plekje heeft, met
eigen rechten en eigen plichten, eigen regels en
eigen afspraken! Dit kan trouwens ook heel wat
geruzie voorkomen!
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TIPS!

Ruzie heeft soms te maken met verveling, dan
helpt afleiding natuurlijk.
Ook letterlijk je eigen plekje hebben in huis, je
eigen kamer of deel van de kamer is belangrijk
voor kinderen.
Tweelingen zijn speciaal, ze hebben vaak een inniger band samen dan met de andere kinderen.
Toch is het ook voor hen belangrijk de eigenheid
van elk kind niet uit het oog te verliezen.
Een enig kind groeit op zonder de strijd en
steun van broertjes en zusjes. Spelen of logeren
in een groter gezin leert hem/haar hoe het er bij
anderen aan toe gaat.

Thuis & School

Consequent zijn in opvoedings
regels bevordert de sfeer in huis

kinderboeken

TIPS!

4 jaar
Tony Ross: Zij is altijd de eerste.
Het is niet leuk om Prinses de Tweede te zijn.
Dus verzin je nare dingen om je zus dwars te
zitten. Gelukkig weten de koning en de koningin
een betere oplossing.
8 jaar
Nienke van Hichtum: Afkes tiental.
Tien kinderen heeft Afke, weinig geld en een
klein huis. Toch weet ze er, met liefde, warmte
en aandacht, veel van te maken.
11 jaar
Joke van Leeuwen: Bezoekjaren.
Cassablanca, Marokko. Zima vertelt over het
grote gezin waarin ze opgroeit en gelukkig is.
Totdat op een dag grote broer Amrar niet thuiskomt. Hij is opgepakt.
19

2 SCHITTERENDE BOEKEN!
DE WIJSHEID VAN OUDERS / DE WAARDE VAN OUDERS

OUDERS VAN WAARDE, geeft in samen
werking met de Jacob van Katwijk Fundatie,
twee schitterende boeken uit met elk 48
pagina’s vol wijsheidverhalen.
DE WIJSHEID VAN OUDERS & DE WAARDE VAN OUDERS

Mooi vormgegeven en een prachtig geschenk om
bijvoorbeeld aan de (nieuwe) ouders van de school te
geven bij de inschrijving van hun kind op school of als
afscheidsgeschenk als ouders de school verlaten. Of
een geschenk voor de actieve ouders van de school.
Maar de boeken worden ook mede door de lage prijs
door veel scholen aan alle
ouders gegeven. Als nieuwjaarscadeau of anders.
De boeken zijn een groot succes. Al meer dan 20.000
exemplaren vonden via de scholen hun weg naar
ouders die er op een heel plezierige wijze inspiratie uit
halen voor school en opvoeding. Maar ook leerkrachten
waarderen de uitgaven in hoge mate. De boeken
worden nog steeds grif besteld.

€ 2,95

excl. verzendkosten
met een minimale
bestelling van
10 boeken.

DE WAARDE VAN OUDERS

PRIJS

€ 2,95 per stuk met een minimumbestelling van 10 exemplaren(exclusief verzendkosten).
BESTELLEN EN INFORMATIE

Via info@ouders.net en telefonisch op schooldagen
’s ochtends 0343 513434.
Tip: Een gezamenlijke bestelling en aflevering op één
adres (bijvoorbeeld als gezamenlijke scholen) scheelt
aanzienlijk in de verzendkosten

Werner van Katwijk

Werner van Katwijk - OUDERS VAN WAARDE en de Jacob van Katwijk Fundatie

OUDERS VAN WAARDE

