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Ontwerper Marjan Verboeket en gedragsdeskundige
Hanneke de Bruin bundelden hun krachten en ervaringen 
om basisscholen te helpen kinderen zonder al te veel
gedoe en kosten aan te sporen tot (meer) beweging. Want 
bewegen is gezond en het bevordert de leerprestaties. 

OVER DE  MAKERS

Marjan Verboeket studeerde af aan de Design Academy 
in Eindhoven en ontwerpt sindsdien multifunctionele 
buitenruimten die aansluiten bij de cultuur en 
mogelijkheden van de gebruikers. Vanuit Studio Papas 
ontwerpt Marjan samen met leerkrachten én kinderen 
aantrekkelijke speelpleinen die beweging en creativiteit 
uitlokken en die vooral voor veel pret zorgen. Aan dit 
receptenboekje voegde Marjan ingrediënten toe uit 
de ontwerpdiscipline en pedagogiek. Ook voegde 
zij speelwensen van kinderen toe die ze tijdens haar 
onderzoek krijgt aangereikt. www.studiopapas.nl 

Hanneke de Bruin is gedragsdeskundige en 
gespecialiseerd in het vertalen van goede 
adviezen naar haalbare oplossingen in de praktijk. 
Voor bedrijven en overheden ontwikkelt zij mid-
delen die helpen gedragsverandering tot stand te 
brengen. Hanneke richt zich daarbij voornamelijk 
op gezondheidsvraagstukken zoals overgewicht 
en bewegingsarmoede. Aan dit receptenboekje 
voegde Hanneke ingrediënten toe ontleend aan 
de theorie van gedragsverandering. Zij toetste 
de recepten aan de succesfactoren voor 
verandering, zoals gemak, haalbaarheid, fun, 
rolmodellen en beloning. www.toremindyou.nl
 

INLEIDING

Sport en beweging hebben een 
positieve invloed op de fysieke 
gezondheid van kinderen, maar ook 
op hun hersenstructuur en cognitieve 
ontwikkeling. De wetenschap is nog 
hard op zoek naar de exacte relaties en 
effecten. Ook het onderwijs is gebaat bij 
verder onderzoek. In de praktijk zijn veel 
scholen al voldoende overtuigd van de 
positieve effecten.  In en om het klas-
lokaal experimenteren zij soms al
jarenlang met sport en bewegen
in combinatie met leren.
 
Kenniscentrum Sport volgt zowel 
onderzoek, beleid als praktijk en stimu-
leert beweging tussen deze partijen. 
Het initiatief van Hanneke en Marjan 
om de beschikbare kennis te vertalen 
in een handzaam document ondersteun 
ik van harte. Mijn advies: ga er samen 
met de kinderen mee aan de slag.
Beweeg met ze mee en leer ervan!

Peter-Jan Mol
adviseur bij Kenniscentrum Sport



Recept

Eén mile is ongeveer gelijk 
aan 1,5 kilometer. En komt 
neer op zo’n 15 minuten 
hardlopen.

Uit onderzoek blijkt dat 
kinderen die veel bewegen 
fitter zijn, gemakkelijker 
leren en zich beter voelen. 
Elke dag hardlopen ver-
kleint de kans op over-
gewicht en verhoogt de 
concentratie. En dit komt 
de schoolprestaties ten 
goede. Meer weten over 
de Daily Mile in Nederland: 
surf naar www.facebook.
com/thedailymileholland

Er was eens … een Schotse schooldirectrice die besloot 
dat haar bleke kindertjes wat vaker de benen moesten 
strekken. Samen met haar team besloot ze de ‘Daily Mile’ 
in te voeren. Sinds 2012 rennen ‘haar’ kinderen elke dag 
één mile in het parkje naast de school.

Honderden scholen in Engeland volgden en inmiddels 
doen ook scholen in Nederland mee. Er is zelfs
een organisatie opgericht om de Daily Mile hier
te promoten.

Je kunt meedoen aan de Daily Mile, maar je kunt het
natuurlijk ook op je eigen manier doen en in plaats van een 

RONDOM 
SCHOOL

mile, een minder lange 
afstand lopen. Bijvoor-
beeld één kilometer.

Doe het vooral op een 
manier die past bij jou
en bij jouw klas.

Meester Bart van basis-
school De Bakelgeert 
in Boxmeer loopt al een 
tijdje met zijn klas elke 
dag 15 minuten. 
Je kunt zijn ervaringen 
zien en horen via 
www.debakelgeert.nl

Ingrediënten
•	 Gymschoenen
•	 Buienradar	app
•	 Horloge
•	 Veldje/parkje	dichtbij	school

Voorbereiding
> Begin	met	het	uitzetten	van	een	parcours	op	
een	veilige	plek	dichtbij	school.	Als	je	te	ver	moet	
wandelen,	is	de	kans	groter	dat	het	gaat	tegenstaan.
> Verdeel	de	totale	afstand	in	korte etappes van	bij-
voorbeeld	150	meter.	Zo	kan	iedereen	minimaal	één	
rondje	lopen	binnen	de	vastgestelde	tijd	(meestal	15	
minuten).	Na	een	poosje	worden	het	er	vanzelf	meer.	
En	dat	motiveert	de	kinderen	enorm.	
Let	op:	om	ongelukjes	te	voorkomen	is	het	goed	om	
een	breed pad	te	kiezen.
> Kies	een	vast moment	op	de	dag	om	hard	te	lopen.	
Maar	als	je	liever	het	moment	wil	laten	afhangen	van	
de	concentratie	in	de	klas	dan	doe	je	er	goed	aan	de	
Buienradar	App	op	je	telefoon	te	installeren.	Zo	kun	
je	tussen	de	buien	door	lopen.	Niet	onbelangrijk,	want	
regen	en	koude	demotiveren	en	vormen	zo	een	
drempel	voor	succes.
> Zorg	dat	alle	kinderen	hun	gymschoenen	onder	hun	
tafel	klaar	hebben	staan,	zodat	je	weinig	tijd	verspilt	
met	aan-	en	uittrekken.	Zo	blijft	het	ook	rustiger	in
de	klas.

Breng op smaak met een	zelfgemaakte scorekaart 
waarop	je	het	aantal	gelopen	rondjes	noteert.	Na	een	
paar	weken	zien	de	kinderen	dat	ze	vooruitgang	
boeken	en	dat	helpt	hen	om	vol	te	houden.

Zin om zelf mee te rennen? 
Vooral doen! Want	‘goed

voorbeeld	doet	volgen’.	Als	jij
meeloopt,	zijn	de	kinderen

extra	gemotiveerd.	



IN DE
KLAS

Vroeger gingen kinderen staan als de les 
begon; staan als ze een vraag wilden stellen en 
staan als ze een gedicht moesten voordragen. 
En voor de rest van de dag zaten de kinderen 
stil en braaf achter hun lessenaar.
Nu hoeven kinderen niet meer te gaan staan 
als de meester binnenkomt. Maar zitten doen 
onze kinderen nog steeds lang en veel! Zittend 
leren is overzichtelijk en rustig, maar zeker niet 
altijd beter dan staan en bewegen.

Het lesprogramma dat in 
Groningen is ontwikkeld 
heet ‘Fit en Vaardig’. Het 
sluit aan bij het bestaande 
lespakket en is geschikt 
voor verschillende groepen 
in het basisonderwijs. 

Kinderen die bewegend 
leren voelen zich fitter en 
lijken de lesstof sneller op 
te nemen, concludeerden 
de onderzoekers. Daarnaast 
heeft bewegend leren een 
positieve invloed op de 
conditie van kinderen.

Er zijn meer programma’s 
en onderzoeksgroepen 
actief op dit thema, zoals 
‘Lekker Fit’ en ‘Smart Moves’. 
Op www.allesoversport.nl
lees je er meer over.

Onderzoekers van 
onder meer de Rijks-
universiteit Groningen 
namen de proef op de 
som en ontwikkelden 
een lesprogramma 
waarbinnen inhou-
delijke lessen met 
beweging werden 
gecombineerd. Want, 
zo redeneerden zij, 
door te bewegen komt 
adrenaline vrij in de 
hersenen waardoor 
kinderen de lesstof 
beter opnemen.

De resultaten van hun 
onderzoek waren zeer 
positief: bewegend 
leren is zinvol! 

Recepten
Je	kunt	natuurlijk	een	programma	als	‘Fit	en	Vaardig’	
introduceren	op	school	en	wiebelkrukken	en	deskbikes	
aanschaffen,	maar	je kunt ook op andere, kleinere
manieren bewegen	tijdens	de	les.	Bijvoorbeeld	zo:

>	Doe de activiteiten die	zich	daarvoor	lenen	voortaan	
staand.	Ga	staand	zingen.	Ga	klappend	tellen.	Een	vraag?	
Sta	maar	op	en	stel	je	vraag.	Koppel	‘staan’	bij	voorkeur	
aan	vaste	onderdelen	op	de	dag.	Zo	wordt	het	sneller	een	
gewoonte.

> Verzin	samen	met	de	kinderen	drie oefeningen	die	je	
samen	uitvoert	om	de	dag	te	openen,	te	doorbreken	en	te
eindigen.	Bijvoorbeeld	een	zonnegroet	voor	in	de	ochtend,	
een	vrolijk	middagdansje	vóór	de	grote	pauze	en	een	afslui-
tende	beweging	aan	het	einde	van	de	dag.	Laat	je	inspireren	
door	yoga,	tai	chi	of	populaire	gebaren	uit	Musically.

> Plak een wit vel onder ieders tafel en	laat	de	kinderen	
liggend	tekenen.	Het	is	niet	alleen	goed	voor	de	armspieren;	
kinderen	komen	ook	tot	een	ander	resultaat.

> Maak	met	opvallend	plakband	op	enkele	plaatsen	op de 
vloer een kruis.	Iedereen	die	een	kruis	passeert	op	weg	naar	
de	prullenbak,	wc	of	boekenkast,	doet	een	super	korte	rek-	
en	strekoefening	die	je	vooraf	met	elkaar	bedenkt	en	oefent.	
Na	de	korte	oefening	loopt	de	leerling	meteen	door.

>	Gebruik tafels en stoelen als opstapjes,	net	zoals	Mees	Kees.	
Doe	een	les	staand	rekenen.	Als	je	het	antwoord	weet,	klim	je	op	
je	stoel.	Wie	het	fout	heeft,	gaat	weer	op	de	grond	staan.	Wie	het	
goed	heeft	gaat	‘een	trapje	hoger’	op	tafel	staan.

> Versier	met	de	leerlingen	een	lege doos en	maak	er	een	
verhoging	van	voor	hun	leesboek.	Staand	(voor)lezen	is	net	
weer	iets	actiever	dan	zitten.	

Meer ruimte nodig? Ga naar buiten	en	doe	een	les	taalestafette
met	de	bovenbouw	of	letterhinkelen	met	de	kleintjes.



Recept
Ingrediënten
•	 Fantasie
•	 Goed	voorbeeld
•	 Stoepkrijt

Kinderen	bedenken	vaak	hun	eigen spellen	met	eigen	
regels.	Of	ze	passen	oude	buitenspellen	aan	hun	eigen	
wensen	aan.	Knikkeren	is	misschien	uit	het	schoolbeeld	
verdwenen,	maar	tikkertje,	verstoppertje,	voetje-van-de-	
vloer	en	Annemaria-Koekoek	zijn	nog	springlevend.
Kinderen	aanzetten	tot	een	buitenspel	helpt	ze	in
beweging	te	komen	tijdens	de	pauze.

Voorbereidingen
> Bespreek	–	het	liefst	net	vóór	de	pauze	-	met	de	
kinderen	welke	buitenspellen	ze	leuk	vinden.	Praat	
met	elkaar	over	de	regels	en	vraag	wat	het	spel	zo	leuk	
maakt.	Op	deze	manier	enthousiasmeer	je	de	kinderen	
niet	alleen.	Je	brengt	ze	letterlijk	op	een	idee.	Maak	
desnoods	groepjes	om	inactieve	of	verlegen	kinderen	
over	een	drempel	te	helpen.	En	doe af en toe zelf ook 
mee	aan	een	buitenspel.	Dat	is	een	extra	stimulans	
voor	kinderen.

> Ga naar buiten	voor	een	les	biologie	of	planten-
kunde.	Op	www.gezondeschool.nl	kun	je	allerlei	
natuurlessen	downloaden.	Maar	buiten	kunnen	
kinderen	ook	zwerfafval	verzamelen	voor	een	les	
over	duurzaamheid	of	voor	knutselproject.	Buiten	
heb	je	meer	ruimte	waardoor	elke	les	vanzelf	
dynamischer	wordt.

>	Teken	met	stoepkrijt	een	verspringbak	of	krijt	de	
afstanden	die	dieren	springen	en	laat	de	kinderen	
het	ook	proberen.	Teken	een	renbaan,	een	hinkel-
patroon	met	cijfers	of	krijt	slechts	een	start-	en	
finishlijn	op	het	plein.	Het	zijn	simpele manieren 
om kinderen tot beweging aan te sporen.
Trouwens,	met	krijt	tekenen	op	het	plein	is	op	
zichzelf	al	een	mooie	bewegingsoefening.	

OP HET  
PLEIN

Spelen op het schoolplein vormt een 
belangrijk deel van de totale bewe-
ging van een kind gedurende de dag. 
Kinderen op de basisschool hebben 
per dag ongeveer 75 minuten pauze 
en in die tijd wordt er gerend, van de 
glijbaan gegleden, gevoetbald en
koppeltje gedoken.

Een goed ingericht schoolplein daagt 
kinderen uit tot bewegen en heeft 
zodoende een positieve invloed op de 
gezondheid van de leerlingen. 

35 cm

100 cm

150 cm

250 cm

300 cm

400 cm

Een ‘gezond school-
plein’ is een plein dat 
uitdaagt tot beweging, 
dat ruimtelijk goed is 
ingedeeld en waarin 
planten en/of bomen 
staan. De toestellen en 
attributen zijn veilig en 
worden goed onder-
houden.

Een gezond school-
plein is vanzelfspre-
kend rookvrij en 
schoon en wordt bij 
voorkeur ingericht 
in overleg met de 
kinderen die er spelen.

Als het plein 
op jouw 
school nog 
niet optimaal 
is, dan heb je 
misschien iets 
aan het recept 
hiernaast.

Hulp nodig?
Marjan Verboeket 
ontwerpt gezonde 
schoolpleinen. Op 
haar website zie je 
enkele
voorbeelden.
www.studiopapas.nl



Recepten
>	Plak	met	een	opvallende	kleur	plakband	streepjes op de 
muur of	pilaar	in	de	gang.	Hang	naast	elk	streepje	een	post-it	
met	daarop	de	afstand	tot	aan	de	vloer.	En	bevestig	een	
A4-tje	met	de	tekst:	Hoe hoog kun jij reiken? Of:	Hoe hoog 
kun jij springen?	Op	het	invulformulier	dat	je	erbij	hangt	
vul	je	alvast	de	namen	in	van	een	paar	proefpersonen.	
Want	als	er	één	schaap	over	de	dam	is,	volgt	de	rest	
vanzelf.	Laat	de	leerlingen	ook	zien	hoe	ver	jij	kunt	
reiken.
Je	kunt	ditzelfde	recept	toepassen	op	de	vloer.	
Hoe ver spring jij?	Het	motiveert	om	‘passanten’	te
laten	weten	dat	de	kinderen	uit	groep	4	gemiddeld
20	cm	hoog	springen.	Daar	willen	de	leerlingen
uit	groep	5	vast	overheen	;-).

> Gebruik de trap voor	do-re-mi	en	muziekles.	Voor	
meetkunde	of	het	leren	van	alle	letters	van	het	alfabet.	
De	treden	op-en-neer	lenen	zich	voor	eenvoudige	plus-	
en	minsommen.	
De	trap	kan	oudere	leerlingen	uitdagen	een	trede	per	
keer	over	te	slaan.	Plak	daartoe	bijvoorbeeld	fel
gekleurde	stickers	op	de	treden,	om-en-om.

> Laat	kinderen	in	groepjes	werken	aan	een	grote 
tekening op de vloer	van	de	gang	in	plaats	van	
individueel	aan	een	tafeltje.	

>	Nodig	de	kinderen	uit	zelf	posters te maken	voor	
in	de	klas	rondom	het	thema	‘buiten	spelen’,	of	‘sport	
en	beweging	op	school’	in	de	hogere	groepen.	Geef	
hun	de	opdracht	een	soort	reclameposter	te	maken	
waarin	ze	het	spel	of	de	beweging	aantrekkelijk	
maken	voor	medeleerlingen.	Wie	weet	kunnen	ook	
deze	posters	het	beweegproces	stimuleren.	

IN DE 
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In een oud schoolgebouw mochten wij eens 
verstoppertje spelen. Wat een geluk was dat. 
Het schoolgebouw had zoveel ruimtes dat 
degene die moest zoeken een halve dag 
nodig had om ons te vinden. Gangen, trappen, 
wc’s, lokalen, kopieerhok, schoonmaakhok, 
administratie en niet te vergeten de zolder. 
Elke school heeft ze. 

Natuurlijk mogen de leerlingen niet overal 
komen, maar er blijven genoeg ruimtes over 
waarin subtiele aansporingen tot beweging 
kunnen worden aangebracht. Hiernaast
doen we enkele suggesties.

Scholen zijn ontworpen om 
een optimale leeromgeving 
voor leerlingen te creëren. 
Ruimte en licht spelen
daarbij een belangrijke rol. 
Ook de inrichting is rele-
vant. In de lokalen hangen 
meestal posters en afbeel-
dingen die het leerproces 
stimuleren, zoals een land-
kaart of woordpictogram-
men van boom, roos en vis. 

De meeste scholen in 
Nederland beschikken over 
een inpandig gymlokaal 
waarin kinderen lekker en 
veilig kunnen bewegen.



VAN & NAAR 
SCHOOL

Recept

Alle kinderen in Nederland tussen de 4 en 12 jaar gaan 
ongeveer 40 weken per jaar en 5 dagen per week ‘s ochtends 
naar school en in de middag weer terug naar huis. 
Op scholen zonder continurooster gaan de kinderen vaak 
ook tussen de middag ‘van en naar school’. Dit pendelen 
tussen huis en school biedt een mooie gelegenheid voor 
wat extra beweging.

Helaas is brengen en halen met de auto ook populair. 
Ouders vinden het gemakkelijk, veilig en minder stress-
vol. Maar de dagelijkse route van en naar school levert 
niet alleen extra beweging op. Al fietsend bouwen de 
kinderen veel verkeerservaring op. Daarnaast geeft 
fietsen een geluksgevoel en zijn kinderen die fietsen 
en lopen minder vaak ziek, zo blijkt uit onderzoek. 

Met dit recept krijg je mogelijk meer kinderen
(en ouders) op de fiets of op de been!.

“Fietsen is beter 
voor de natuur.” 
Gio,	groep	5

Ingrediënten
•	 Plattegrond
•	 Prikbord	met	pinnen
•	 Ouderbrief

Een	school	met	heldere	haal-	en	brengregels	én	voldoende	
stallingsplekken	voor	fietsen	dichtbij	de	ingang	van	de	school,	
heeft	een	streepje	voor	als	het	gaat	om	het	demotiveren	van	
autogebruik.	Daarnaast	zou	je	samen	met	de	kinderen	in	je	klas
‘Samen uit. Samen thuis-groepjes’	kunnen	formeren	om	met	
elkaar	te	fietsen/lopen	naar	school.	Hieronder	lees	je	hoe.

Voorbereidingen
> Hang	(als	je	geen	digibord	hebt)	een	plattegrond	van	de	
school	en	de	aangrenzende	wijken	op	een	prikbord	in	de	klas.	
Laat	alle	kinderen	een	pin	prikken	op	de	plek	waar	hun	huis	
staat.	Zo	ziet	iedereen	in	één	oogopslag	wie	bij	wie	in	de	buurt	
woont.
> Vorm	samen	met	de	kinderen	fiets- en loopgroepjes.	Selecteer	
in	overleg	met	de	kinderen	een	goede	verzamelplek	en	noteer	
duidelijke	afspraken.
> Maak	één	standaard	ouderbrief	waarin	je	het	plan	van	‘Samen	
uit.	Samen	thuis-groepjes’	uitlegt	én	waarin	je	de	voordelen
van	fietsen	en	lopen	duidelijk	formuleert.	
Laat	ook	weten	dat	maar	liefst	80% van alle ouders	in	Nederland	
kiest	voor	lopen	of	fietsen	naar	school.
In	de	brief	noteren	de	kinderen	bijvoorbeeld	de	namen	van	hun	
fiets-	of	loopgroep,	de	verzamelplek	en	de	uiterlijke	tijd	van	
vertrek.	Omdat	jonge	kinderen	nog	niet	alleen	naar	school	gaan,	
zouden	ouders	en	verzorgers	om	de	beurt	als	begeleider	kunnen	
optreden.	Dit	geeft	een	veilig gevoel	en	ontzorgt	ouders	op	de	
dagen	dat	zij	niet	zelf	naar	school	hoeven.

Breng op smaak met	verkeersbrigadiers	rondom	school.	
Kinderen	vanaf	10	jaar	mogen	na	een	korte	opleiding	van	Veilig	
Verkeer	Nederland	worden	ingezet	als	brigadier.	Een	eervol	en	
verantwoordelijk	klusje	voor	kinderen	uit	groep	8.	Als	brigadier	
leveren	zij	een	belangrijke	bijdrage	aan	de	gezondheid	en
veiligheid	van	hun	medeleerlingen.	Meer	info	op:	www.vvn.nl

Serveertip
Koppel dit recept aan 
Groene Voetstappen. 
Dé actie voor basis-
scholen om beweging 
en duurzaamheid te 
combineren. Meer 
informatie vind je op 
hun website: www.
groenevoetstappen.nl

De gemiddelde 
afstand van woning 
tot basisschool in
Nederland bedraagt 
minder dan 1.500 
meter. Op de korte 
afstand zijn lopen 
en fietsen de meest 
gebruikte manier 
van vervoer.

Meer dan 20% van 
de kinderen die dicht 
bij de school wonen, 
komt met de auto 
naar school.

gevoetbald,



EXTRA
INSPIRATIE

Deel je ideeën

Op YouTube hebben wij een 
speciaal kanaal geopend 
waarop leerlingen uit het 
basisonderwijs vertellen over 
hun favoriete buitenspel. 
Hebben leerlingen in jouw klas 
óók een eigen buitenspel 
bedacht of willen ze vertellen 
over hun lievelingsspel? Nodig 
ze uit hun ideeën op te nemen 
en zelf te posten op You Tube:
www.youtube.com/Bewegen-
ZonderGedoe

Ga naar een speeltuintje buiten 
het schoolterrein. Het kan een 
aanleiding zijn voor nieuwe 
bewegingen én plezier.

Verzamel bijvoorbeeld
kapotte ballen of lege 
kwarkbakjes en halveer 
deze.
Je kunt ze gebruiken
als gratis pionnen en er 
leuke spellen mee doen!

Een rolletje schilders-tape 
Een balletje en 
Een lange gang.
------------------------ +
Laat maar rollen die bal

Laat de kinderen hun eigen 
beweegtips delen via een 
post-it op de gang. Hang 
ze expres een beetje hoog 
of juist laag om rekken en 
strekken tijdens het lezen
te stimuleren ;-).



Meer inspiratie en achtergrond 
over bewegen in, om en tijdens
school vind je op:
www.allesoversport.nl
www.gezondeschool.nl
www.facebook.com/thedailymileholland
www.thedailymile.co.nl
www.vvn.nl
www.fietsersbond.nl
www.groenevoetstappen.nl
www.smart-moves.nl

Via deze sites vind je voldoende literatuur, 
activiteiten, materialen en voorbeelden 
ter inspiratie.

Met dank aan alle 
kinderen van basisschool 
De Regenboog in 
Eindhoven, die hun ideeën 
zo enthousiast met ons 
deelden en die mede 
model wilden staan voor
de foto’s in dit boekje. 
Ook dank aan Helene de 
Bruin voor het redigeren 
van de tekst en Cordula 
Knupfer voor haar tijd en 
adviezen. Tot slot zijn wij 
het Kenniscentrum Sport 
dankbaar voor het onder-
steunen van ons initiatief.

Dit receptenboekje voor meer beweging in, om en tijdens school is bedoeld 
als een inspiratiedocument voor juffen en meesters van de basisschool. 
Het is een idee van Marjan Verboeket en Hanneke de Bruin. 
De recepten, teksten, vormgeving en foto’s zijn van hun hand.

Hulp nodig bij het inrichten 
van een gezond schoolplein? 
Neem contact op met: 

Marjan Verboeket van Studio Papas
info@studiopapas.nl
+31 (0)6 198 78 204
www.studiopapas.nl

Hulp nodig bij het succesvol in gang 
zetten van gedragsverandering? 
Neem contact op met: 

Hanneke de Bruin van To Remind You
info@toremindyou.nl
+31 (0)6 818 46 719
www.toremindyou.nl

COLOFON

Deel dit document 
met scholen, juffen 
en meesters.


