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Vooraf 

Na de voorjaarsvakantie zijn we alweer 

vier weken met de kinderen aan het werk. 

Groep 8 is inmiddels op kamp geweest en 

kan terugkijken op een gezellige tijd met 

elkaar. Er zijn mooie herinneringen 

gemaakt! Op school zijn we ons aan het 

voorbereiden op het Paasfeest. Daarnaast 

wordt er met de kinderen gewerkt aan de 

doelen van het onderwijs. Elke dag 

ontwikkelen de kinderen zich een beetje 

meer. In alles weten we ons afhankelijk 

van de zegen van God de Vader:  

Zegen ons waar we in geloof voor leven.  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.  
Zegen om de ander tot zegen te zijn.  
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!  
Vader, maak ons tot een zegen;  
Hier in de woestijn.  
Wachtend op Uw milde regen,  
Om zelf een bron te zijn.  
Met een hart vol vrede,  
Zijn wij zegenend nabij.  
Van Uw liefde delend,  
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn  

Paasviering ‘U zij de 

glorie, opgestane Heer’ 

Op donderdag 6 april 

wordt de Paasviering met 

de groepen 1 t/m 8 in de 

kerk van Bruchem 

gevierd.  

Het thema van de viering 

is: “U zij de glorie opgestane Heer’”  

 

De viering begint om 10.45 uur en u bent 

hierbij van harte welkom!  

Leerlingenraad 

In de afgelopen periode heeft de 

leerlingenraad weer vergaderd. Op de 

vergadering kwamen de volgende punten 

aan de orde.  

• Een actie houden voor een goed 

doel. Bijvoorbeeld voor Turkije en 

Syrië  

• Nieuwe doeltjes of nieuwe netten 

in de doeltjes van groep 8   

• Een klassendier  

• Meer excursies  

Deze punten worden besproken in het 

team op haalbaarheid en vervolgens 

teruggekoppeld naar de leerlingenraad.  

Hoogstwaarschijnlijk zult u er in de 

komende tijd nog wel iets van merken.  

Inzameling en weggeef 

Wij als klassenouders zijn samen (met 

school) in beraad gegaan, om iets te 

kunnen betekenen voor diegene die in een 

tijd van inflatie en de hoge 

energierekeningen maar moeilijk rond 

kunnen komen. En dan net tekortkomen 

bij het inkopen van bijvoorbeeld nieuwe 

gymkleding en of gymschoenen. Daarom 

willen wij een inzameling houden voor 

onder andere: 

- Gymschoenen 
- Gymkleding 
- Regenlaarzen 
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- Handschoenen en wanten 
- Sjaals en mutsen 

 

Heb je hier nog iets 

van liggen? Geef het 

aan de leerkracht of 

directie op school. 

Wij willen 3 keer per 

jaar een tafel 

inrichten in de hal 

van school. Wie wat nodig heeft kan hier 

iets uit zoeken. Zodat ieder kind 

bijvoorbeeld gymschoenen en 

regenlaarzen heeft.  Met uw hulp kan dit 

voor iedereen worden 

gerealiseerd! Bedankt alvast! 

Groeten van de klassenouders.   

Intern Begeleider 

Zoals u weet is er door het vertrek van juf 

Wilma het een en ander verschoven in de 

invulling van het IB werk. Juf Joanne is de 

intern begeleider van groep 1 en 2 

geworden en juf Geerie IB van groep 3-8. 

Hoogste tijd om eens te vertellen wat het 

werk van een intern begeleider (IB) 

inhoudt! 

De intern begeleider is verantwoordelijk 

voor de leerlingenzorg en heeft 

coördinerende en begeleidende taken.  

Als de leerkracht een hulpvraag heeft, dan 

gaat de IB onderzoeken en bekijken wat er 

al ingezet is aan extra zorg en 

ondersteuning en wat er verder nodig is.  

Welke onderwijsbehoefte heeft dit kind en 

hoe kunnen wij dit ondersteunen. Hierbij 

zijn de onderwijsassistentes goud waard! 

De IB helpt leerkrachten en ouders met 

deze hulpvragen en voert daarover 

gesprekken met ouders, kind en 

leerkrachten. 

Regelmatig worden externen 

ingeschakeld, zoals het 

samenwerkingsverband, om de hulpvraag 

te bespreken.   

Soms is daar een onderzoek voor nodig, 

dit coördineert de IB. 

De IB houdt zich ook bezig met de 

groepsplannen en het 

leerlingvolgsysteem. Liggen we op koers 

met de opbrengsten: individueel per kind, 

maar ook per groep en schoolbreed.  

Een ander deel van het werk is het 

coachende deel. De IB coacht de 

leerkrachten in het klassenmanagement 

en didactisch en pedagogisch handelen.  

De IB observeert daarvoor in de klas en 

voert daar gesprekken over. 

Al met al een afwisselende, uitdagende 

functie! 

Schoolreisje 

Op 13 juni 2023 

hopen wij op 

schoolreis te 

gaan met de 

groepen 3 t/m 

7. We gaan dit 

jaar naar 

Attractiepark 

DippieDoe in 

Best. De kosten 

voor dit schoolreisje bedragen €27,- per 

kind. Uw kind kan het bedrag inleveren bij 

de eigen leerkracht of u kunt het geld 

overmaken naar het volgende 

rekeningnummer: Stg. Chr. Onderwijs 

Bommelerwaard, NL72 RABO 0374 3773 

40, O.v.v.: Schoolreis, naam kind, groep.  

U kunt ook gebruik maken van de 

onderstaande betaallink: 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalver

zoek/?id=vo6zZStzT66t7s6X4iKYeg 

Als u het geld overmaakt is het fijn als u 

dit doorgeeft aan de leerkracht van uw 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=vo6zZStzT66t7s6X4iKYeg
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=vo6zZStzT66t7s6X4iKYeg
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kind. Verdere informatie volgt nog. We 

hopen op een fijn schoolreisje.  

Kanjertraining 

Begin april worden de vragenlijsten van de 

Kanjertraining afgenomen in de groepen 3 

t/m 8.   

Er zijn vragenlijsten voor de docenten, 

maar ook voor de leerlingen.   

Deze vragenlijsten worden besproken met 

de Intern Begeleider. Bij opvallende 

scores wordt er contact met u 

opgenomen om dit te bespreken. 

De vragenlijsten geven verder veel 

informatie, waar we tijdens de lessen van 

Kanjertraining mee aan de slag kunnen 

gaan!  

Kindgesprekken 

In de week van 11-14 april hebben de 

leerkrachten van groep 3 – 8 weer een 

kindgesprek van 10 minuten met ieder 

kind uit hun groep. 

Er staat dat dagdeel een vervanger voor 

de groep, zodat de gesprekken in een 

rustige setting kunnen plaatsvinden. 

Tijdens dit gesprek staat het welbevinden 

van uw kind centraal.  

Ook wordt er gekeken naar de 

ontwikkeling van het persoonlijke doel 

waar uw kind de afgelopen periode aan 

heeft gewerkt en wordt er een doel voor 

de komende periode gekozen. 

Entreetoets groep 7 

Van 17 tot en met 20 april wordt in groep 

7 de Entreetoets gemaakt. De resultaten 

van deze toets geven een richting welk 

niveau op de middelbare school passend 

kan zijn voor uw kind. De ouders van de 

kinderen in groep 7 krijgen hierover nog 

verdere informatie. 

Theoretisch 

verkeersexamen 

Op donderdag 

30 maart heeft 

groep 7 het 

theoretisch 

verkeersexamen 

in de klas. Het 

examen wordt 

op papier afgenomen en bestaat uit 25 

vragen. In de klas zijn we al veel aan het 

oefenen voor het examen en de kinderen 

kunnen dit ook thuis doen.  

Even voorstellen 

Via deze nieuwsbrief wil ik me graag even 

voorstellen. Mijn naam is Sijlize Struijk. Ik 

ben getrouwd met Alwin en moeder van 

twee kinderen Lisanne en Rosan.   

Een aantal jaar geleden heb ik als 

kleuterjuf gewerkt in Hedel. Sinds Rosan 

geboren is, ben ik niet meer werkzaam 

geweest in het onderwijs, maar heb ik 

heel wat uurtjes in de keuken 

doorgebracht. Ik bak graag. En naast het 

bakken, hou ik van creatief bezig zijn, 

muziek maken en kletsen.  

Toen juf Arja vroeg of ik een ochtendje wil 

komen werken in Bruchem, leek me het 

leuk om weer als juf aan de slag te gaan.  

Ik ben een uurtje in de klas wezen kijken 

en de groep lijkt me erg gezellig. Daarom 

heb ik besloten om weer als juf aan de 

slag te gaan.  

We hopen op een fijne periode tot de 

zomervakantie!  

Hartelijke groeten,  
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Juf Sijlize  

Wijziging datum ‘ouders 

in de klas’ 

Dit schooljaar zijn er nog 2 momenten 

waarop u als ouders in de klas mee kunt 

kijken. De eerstvolgende datum is dinsdag 

28 maart. U bent dan van 14.00 uur tot 

14.30 uur welkom in een van de 

groepen.   

De laatste datum van dit schooljaar was 

woensdag 17 mei.  

Door een wijziging in de agenda wordt dit 

verzet naar woensdag 24 mei. Ook deze 

dag bent u het laatste half uur welkom in 

een van de groepen, van 11.45 uur tot 

12.15 uur.   

T.z.t. kunt u zich weer via Parro 

aanmelden bij de groep van uw keuze.  

Typeles 

Woensdag 5 april start er bij voldoende 

aanmeldingen een nieuwe typecursus op 

school. 

Deze cursus vindt op woensdagmiddag 

plaats in het voormalige computerlokaal.  

Voor aanmelding kunt u contact opnemen 

met Ferry Bambacht 06-53451283 

Privacy voorkeuren  

De school heeft uw toestemming nodig 

om leerling gegevens te delen. Het gaat 

om foto’s op Parro, op de website en in 

de krant. Maar bijvoorbeeld ook het delen 

van gegevens met instanties als het 

samenwerkingsverband valt hieronder. 

Daarom is het belangrijk om deze 

voorkeuren up-to-

date te houden. U 

kunt de 

privacyvoorkeuren 

aangeven via Parro: 

1. Ga naar het vierde tabblad Instellingen. 

2. Tik op Privacy-voorkeuren. 

3. Geef per kind aan wat de voorkeuren 

zijn, via de stipjes of het potloodje achter 

het kind. 

Taal Thuis en op School 

Binnenkort start er weer een nieuwe 

reeks ‘Taal thuis en op school.’  

Taal is belangrijk voor de ontwikkeling van 

je kind. Ook thuis is het goed om veel met 

je kind te praten, te zingen en voor te 

lezen. Lukt dat? Helpen met huiswerk of 

omgaan met sociale media? Hoe doe je 

dat?  

Er is een cursus speciaal voor ouders. In 

de cursus krijg je antwoord op deze en 

andere vragen. En nog veel meer 

informatie om je kind beter te kunnen 

helpen.  

Meer informatie vindt u in de flyer in de 

bijlage. Daar staan ook telefoonnummers 

op voor meer informatie over dit project.  

Voorschool 

Het thema ‘Het restaurant’ hebben we 

inmiddels afgesloten. Wat hebben we de 

laatste week gesmuld van allerlei lekkers.  

Nu gaan we 

werken over 

het thema ‘De 

lente’. Op 14 

april komt 

Riske weer 

voorlezen. Dit 

keer uit het 

boekje ‘De tuin 

van Nijntje’. 

(zie verder de themanieuwsbrief)  

We hopen weer op gezellige weken met 

elkaar. 
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Bijlagen 

-Flyer Autisme ouderavond 

-Flyer Taal Thuis en op School 

-GGD nieuwsbrief kindervriendschappen 

-Spel& 

 

Planning 

Aanwezigheid Trudy van der Wal: 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
Voor alle data geldt: zo de Heere wil en wij leven. 

Maart  

28 maart 14.00 uur ouders in 

de klas 

29 maart Dode hoek project 

groep 5-8 

29 maart Schoolvoetbal groep 8 

29 maart Typecursus examen 

April  

6 april 10.45 uur Paasviering  

7 april Goede Vrijdag 

10 april Tweede Paasdag 

12 april Gebedsgroep 

17 t/m 20 

april 

Entreetoets groep 7 

18 t/m 20 

april 

Eindcito groep 8 

21 april Koningsspelen 

24 april t/m 5 

mei 2023 

Meivakantie 

 

Een hartelijke groet, mede namens het 

team, Trudy van der Wal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aanmelden en/of vragen? 
Sanne van den Berg  06 1090 4176  |  s.vandenberg@bzjong.nl
Daniel de Beer   06 5322 6507  |  d.debeer@bzjong.nl

Heeft je kind autisme en heb je behoefte aan psycho-
educatie en afstemming met andere ouders? Wil je leren 
wat autisme inhoudt of hoe je je kind kunt helpen? 

Dan zijn de bijeenkomsten voor ouders van kinderen met 
(vermoedens van) autisme misschien iets voor jou…

autisme
ouderbijeenkomst
VOOR WIE	 Ouders	van	kinderen	in	de	leeftijd	van	4	tot	18	jaar
  wonende in de gemeente Zaltbommel
WANNEER		 Maandagavond	3	en	17	april	en	8	mei	2023
TIJDSTIP  19.30 - 21.00 uur 
LOCATIE	 	 Zaltbommel	of	Aalst	(afhankelijk	van	animo)

Bijeenkomsten worden begeleid door Daniel de Beer & Sanne van den Berg

Het programma bestaat uit:

- 1 telefonisch aanmeldgesprek

- 3 ouderbijeenkomsten

Tijdens	de	ouderbijeenkomsten	beantwoorden	we	jouw	vragen	over	AUTISME	en	krijg	je	
meer uitleg over wat het voor jouw kind betekent.
• We	staan	stil	bij	de	behoeftes van je kind met autisme.
• Je leert wat je als ouder kunt doen om het beste in je kind naar boven te halen. 
• We	horen	graag	jullie	wensen	rondom	te	behandelen	thema’s.	Denk	hierbij	aan:	

omgaan met verandering, emoties en vriendschappen, dagstructuur.



Samen leren

In 2023 organiseren we een aantal 
cursussen speciaal voor ouders.  
In de cursus krijg je antwoord op 
deze en andere vragen. En nog veel 
meer informatie om je kind beter te 
kunnen helpen.

Taal Thuis  
en op 
School

Samen doen

Taal is belangrijk voor de ontwikkeling van  
je kind. Ook thuis is het goed om veel met je kind te praten, 
te zingen en voor te lezen. Lukt dat? Helpen met huiswerk of 
omgaan met sociale media? Hoe doe je dat?

Wil je
meedoen? 

Meld je dan aan via 
de leerkracht of  

begeleider van de 
groep van je kind.

A B
C D



Voor wie

Voor ouders met kinderen op de peuterspeelzaal  

en basisschool.

Hoe lang: 

De cursus duurt 10 weken, 1 keer per week.

Waar

De cursus wordt in de buurt gegeven. Meer informatie volgt.

Wanneer

We organiseren een aantal cursussen in 2023.  

In overleg met de ouders plannen we de  

data en tijden.

Kosten

De cursus is gratis.

De cursus wordt gegeven door het Leerhuis Zaltbommel en het Taalhuis  

Maasdriel met medewerking van Bibliotheek Rivierenland.

Meer weten? 

Taalhuis Maasdriel: Ellen Bloemscheer - 06-29462318

Leerhuis Zaltbommel:  Joke Verkuijlen - 06-44614237 of  

Odette Veldman - 06-41234437

Rivierenland



 
 
Kindervriendschappen 

Bijdrage van Gerlinde Bax, jeugdverpleegkundige GGD Gelderland-Zuid  

 
Vriendschappen zijn voor elk kind belangrijk. Het is gezellig om vrienden te hebben, 
maar het is ook goed. Je leert hoe je met elkaar moet omgaan. Je kind leert veel over 
zichzelf door met vrienden om te gaan. Vrienden hebben is ook goed voor 
het zelfvertrouwen.  

 
Niet ieder kind beleeft vriendschap hetzelfde. Sommige kinderen wisselen voortdurend van 
vriendjes. Andere kinderen hebben maar één beste vriend of twee hartsvriendinnen. En weer 
andere kinderen vinden het moeilijk om vriendjes te maken. Als ouder kun je proberen je kind te 
steunen en bepaalde vriendschappen stimuleren, maar vriendschap laat zich niet dwingen. 

 
Toezicht 
Als je kind nog jong is en met kinderen speelt die groter zijn en onstuimiger, is het natuurlijk goed 
om een oogje in het zeil te houden. Probeer van de andere kant ook niet te voorzichtig te zijn. 
Door verschillende vriendschappen leert je kind te delen, te incasseren, ruzie te maken, zich aan te 
passen en de eigen grenzen te verkennen. Vriendschap betekent samen spelen en saamhorigheid, 
maar net zo goed teleurstelling en tranen. 

 
Sociale vaardigheden 
Vrienden zorgen ervoor dat kinderen erbij horen, een eigen plekje veroveren, zichzelf en hun eigen 
gevoelens beter leren kennen. Door vriendschap ontwikkelen kinderen ook hun sociale 
vaardigheden. Ze leren zich te verbinden met kinderen van dezelfde leeftijd en te verplaatsen in 
een ander. 
 
De betekenis van vriendschap 
Leeftijd heeft invloed op hoe een kind vriendschap beleeft. Jonge kinderen hebben een duidelijke 
voorkeur en weten precies met wie ze graag zouden willen spelen. De basis van de vriendschap is, 
dat het kind iemand aardig vindt. In de jaren erna krijgt vriendschap langzamerhand meer inhoud. 

Voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 betekent vriendschap vaak al heel wat meer. Een vriend(in) is 
iemand die je iets kunt toevertrouwen, die je begrijpt en altijd voor je opkomt. 

 
Het doel van vriendschap 
Het doel van vriendschap is niet per se om zoveel mogelijk vriendjes te hebben, maar juist om te 
ervaren dat het fijn is om te kunnen en te mogen kiezen. Je kunt daarom je kind helpen om zich 
heen te kijken en zelf te ervaren wie het nou écht aardig vindt en waarom. Bemiddelen en in 
contact brengen, dat is de belangrijkste rol voor ouders als het gaat om kindervriendschappen! 
Meer lezen over dit onderwerp? Kijk op onze website bij Jeugd en Opvoeden. 
 
 

Misschien heb je meer vragen over bovenstaand onderwerp? Neem gerust contact met mij op. Ik 
ben er voor allerlei vragen over de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind. 

Mijn gegevens:                              
Telefoon: 06-53 29 58 99 
Mail: gbax@ggdgelderlandzuid.nl  

Werkdagen: maandag, dinsdag en vrijdagochtend 

https://ggdgelderlandzuid.nl/ 
 

  Volg je mij al op facebook?@Gerlinde Bax Jeugdverpleegkundige 

 Nu ook te volgen op Instagram! @Gerlinde_Jeugdverpleegkundige 
Volg mijn pagina en blijf op de hoogte van interessante weetjes, artikelen etc. over het opgroeien  
en opvoeden van kinderen/jongeren. 

             

   

https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/kind-en-opvoeden/basisschoolkind/ontwikkeling/vrienden/vriendschap/
mailto:gbax@ggdgelderlandzuid.nl
https://ggdgelderlandzuid.nl/
https://www.facebook.com/gerlindebaxjeugdverpleegkundige/?show_switched_toast=1&show_switched_tooltip=1&show_podcast_settings=0
https://www.instagram.com/gerlinde_jeugdverpleegkundige/
https://www.ggdgelderlandzuid.nl/nl-NL.aspx


 
 

Met de GroeiGids app houd je makkelijk alle ontwikkelingen van je kind bij. Van zwangerschap tot 
puberteit. Inclusief betrouwbare informatie over gezond opgroeien en opvoeden.  
Benieuwd? Kijk voor meer informatie op onze website: https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl 

 

https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/kind-en-opvoeden/basisschoolkind/vrije-tijd-en-vakantie/


 

Spel& is een initiatief van de gemeente Zaltbommel. Ons team bestaat uit combinatiefunctionarissen sport, cultuurcoach en buurt-

sportcoaches. Wij zijn in dienst bij Welzijn Bommelerwaard, te bereiken via spelen@welzijnbommelerwaard.nl. 

 

 

Bijna voorjaar en genoeg te doen,  

ga lekker meedoen bij onze verenigingen. 

Het team van Spel& bestaat uit Alicia, Bas, Bram, Daan, Evelien, Mark, Marloes, Nick en Patricia. 

Onze stagiaires dit schooljaar zijn: Marit, Marvin,  Kevin, Sky en Tico.  

Nieuwsbrief 7  
maart 2023 
8e jaargang 

Naschools aanbod team Spel& en verenigingen 

Voor de naschoolse activiteiten schrijft u uw kind(eren) in via www.bommelerwaardbeweegt.nl. 

plaats activiteit leeftijd dag(en) tijd aanbieder kosten 

Aalst Vilten figuurtjes  8 t/m 12 jr wo 8, 15 mrt  14:00-15:30 Spel&, Evelien 1,50 

Bruchem Grote Spel& 9 t/m 12 jr wo 8, 15 mrt  15:30-16:30 Spel&, Daan 0,00 

Gameren 
Teken je gezin voor  
Moederdag 7 t/m 12 jr ma 17 apr 15:45-17:00 DOE-LAB 8,50 

Kerkwijk Koningsfestival D'n Treffer 4 t/m 12 jr do 27 apr 13:00-18:00 Dorpsver. d'n Treffer 0,00 

Nieuwaal DJ les 8 t/m 12 jr wo 22 mrt 16:30-17:30 DJ School B'waard 10,00 

Nieuwaal Vilten figuurtjes  8 t/m 12 jr wo 12, 17 apr 14:00-15:30 Spel& 1,50 

Zaltbommel 

‘Bricks Camp'  
spelenderwijs leren met 
lego 6 t/m 12 jr di 25 apr 09:00-16:00  3PBL 69,50 

Zaltbommel Aikido 4 t/m 7 jr vr 10 of 17 mrt 16:30-17:15 Aikido school Ando 0,00 

Zaltbommel Aikido 8 t/m 12 jr vr 17 mrt 18:30-19:30 Aikido school Ando 0,00 

Zaltbommel Promenadeloop 4 t/m 12 jr wo 8 mrt 15:00-16:00 B'waard Runners 4,00 

Zaltbommel 
knutsel en spelletjes  
middag 5 t/m 12 jr vr 28 apr 14:30-16:30 De Grote Aak 2,50 

Zaltbommel Turnen 10 t/m 12 jr di 21 of 28 mrt 19:00-20:00 GTV Argos 0,00 

Zaltbommel Kleutergym 4 t/m 6 jr za 18, 25 mrt 08:30-09:15 GTV Argos 0,00 

Zaltbommel Springgroep Junior 6 t/m 10 jr vr 17, 24 mrt 18:00-19:00 GTV Argos 0,00 

Zaltbommel Handbal 10 t/m 12 jr div. wo 18:30-20:00 Handbalver. B'waard 0,00 

Zaltbommel Balspelen 4 t/m 6 jr div. za 09:00-10:00 Handbalver. B'waard 0,00 

Zaltbommel Handbal 6 t/m 9 jr div. wo 18:00-19:00 Handbalver. B'waard 0,00 

Zaltbommel 
Creatief-atelier  
Gelderse Verhalen 6 t/m 12 jr za 22 apr 13:00-15:00 MuseumAtelier Stadskasteel 4,00 

Zaltbommel Tennis 4 t/m 12 jr vr 24 of za 25 mrt zie website Tennissch. Tom Kreemers 0,00 

Zaltbommel Volleybal 5 t/m 12 jr do 13 apr 18:15-19:30 vvPhoenix 0,00 

http://www.bommelerwaardbeweegt.nl/


 

Spel& is een initiatief van de gemeente Zaltbommel. Ons team bestaat uit combinatiefunctionarissen sport, cultuurcoach en buurt-

sportcoaches. Wij zijn in dienst bij Welzijn Bommelerwaard, te bereiken via spelen@welzijnbommelerwaard.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

Iedere laatste vrijdag van de maand kindermiddag in de Grote Aak, Zaltbommel 

Hou jij van knippen, plakken, verven en/of spelletjes spelen, dan ben je welkom in de Grote Aak in Zaltbommel. 
Iedere laatste vrijdag van de maand een gezellige kindermiddag (5-13jr).  
Meld je aan via Info@degroteaak.nl   Eerst volgende 24 februari, 31 maart, 28april. 
   

Zaterdag 8 april is het weer zover: de Promenadeloop in Zaltbommel! 

Lekker hardlopen en geld ophalen voor een goed doel.  

Schrijf je in via Promenadeloop (bommelerwaardbeweegt.nl)  

De vloer is lava XXL!  

 

‘De vloer is lava XXL’, bedacht door onze studenten van het Koning Willem 1 College, 

was een groot succes. Er wilden zoveel kinderen meedoen, dat er twee extra rondes 

ingepland werden om iedereen 

mee te kunnen laten spelen. 

In totaal hebben 190 kinderen meegedaan. In een vol ge-

bouwde zaal konden ze ‘freerunnen’ zonder de grond te raken.  

Volgens de kinderen hadden ze ‘vooral veel gezweet’! 

mailto:Info@degroteaak.nl
https://www.bommelerwaardbeweegt.nl/activiteit/264922/promenadeloop

