Peuter-kleutergids

Woord vooraf
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Beste lezer(s),

Wat leuk dat u geïnteresseerd bent in ons kindcentrum. Wij zijn een team dat vol
passie en zorgvuldigheid zorg draagt voor de ontwikkeling van kinderen van 2
tot 12 jaar. We beschouwen het als een eer om met uw kind te mogen werken.
Kindcentrum Moerschans bestaat uit een basisschool, een peuterspeelzaal en een
BSO van twee verschillende organisaties. Eén ochtend per week is er een
fysiotherapeute aanwezig. BSO- mogelijkheden worden ook aangeboden op een
andere locatie. We hopen dat het geven van logopedie op korte termijn ook tot
de mogelijkheden behoort in ons gebouw.
Het kindcentrum bestaat momenteel uit 6 groepen in verschillende
leeftijdscategorieën:
BSO-groep (voor-, naschools en in vakantieperioden aanwezig)
Peutergroep
Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 5/6
Groep 7/8
De peutergroep is 5 ochtenden per week aanwezig.

Wij informeren u graag over de gebruiken en regels die in ons kindcentrum
gehanteerd worden.
Deze peuter-kleuter gids is een korte samenvatting van onze schoolgids en bevat
informatie die speciaal bestemd is voor ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die
onze peuter –en kleutergroep bezoeken. We raden u aan om naast deze gids ook
de schoolgids zorgvuldig door te lezen en goed te bewaren. De schoolgids is wat
uitgebreider en bevat informatie over het hele schooljaar en de schoolorganisatie
in brede zin. U kunt deze vinden op de website van ons kindcentrum
www.moerschans.nl.

Wij heten uw kind dan ook van harte welkom bij Kindcentrum Moerschans.
Wij wensen u en uw kind een heel prettige start toe in ons kindcentrum.
Mochten er nog vragen zijn? Stel ze gerust!
Met vriendelijke groet,
Team Moerschans
Managmentteam Kindcentrum Moerschans
Diana Blaeke
(Directie)

&

Jeroen van Loon
(Unitmanager Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen)
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1. Schooltijden
De schooltijden voor de peuters en kleuters zijn (normaliter) als volgt:
Peuters

Kleuters

maandag

08.30- 11.45 uur

08.30 - 11.45 / 13.00 - 15.15 uur

dinsdag

08.30 - 11.45 uur

08.30 - 11.45 / 13.00 - 15.15 uur

woensdag

08.30 - 12.00 uur

08.30 - 12.00 uur

donderdag

08.30 - 11.45 uur

08.30 - 11.45 / 13.00 - 15.15 uur

vrijdag

08.30 - 11.45 uur

08.30 - 11.45 / 13.00 - 15.15 uur

Voor de kleuters bestaat er de mogelijkheid om over te blijven op school. Verderop in de gids kunt u
hier meer over lezen. Aangezien de peuters ’s middags niet naar school gaan, mogen zij tussen de
middag thuis hun lunch gebruiken. Zij blijven niet over.
Gedurende de corona-tijd hanteren wij het continurooster:

Peuters

Kleuters

maandag

08.30- 11.45 uur

08.30 – 14.30 uur

dinsdag

08.30 - 11.45 uur

08.30 – 14.30 uur

woensdag

08.30 - 12.00 uur

08.30 - 12.00 uur

donderdag

08.30 - 11.45 uur

08.30 – 14.30 uur

vrijdag

08.30 - 11.45 uur

08.30 – 14.30 uur

2. Aanmelden
In Hulst en Sint Jansteen werken we momenteel met startgroepen op de peuterspeelzalen die zijn
verbonden aan de basisscholen Inghelosenberghe, Moerschans, Nobelhorst, St. Willibrordus en
Wereldboom. Dit betekent dat uw peuter in de leeftijd van twee tot vier jaar één ochtend in de week
gratis extra mag komen spelen, ervaren en leren. Dit bij minimale afname van 2 ochtenden. Dit omdat de
ontwikkeling van kinderen op jonge leeftijd bepalend is voor hun verdere leven. In de periode van 2 tot
6 jaar leren kinderen heel veel op een natuurlijke, snelle en effectieve manier. We willen graag het
aanbod in deze periode van het leven van uw kind zoveel mogelijk benutten.
Hoe kunt u uw kind aanmelden voor de peuterspeelzaal of voor de basisschool?
U kunt contact opnemen met de directie van het kindcentrum.
Dit kan moerschans@skohulst.nl of 0114 – 370083.
U kunt tijdens schooltijden ook altijd even binnen lopen. De deur staat voor u open. Alle medewerkers
zijn bereid u te woord te staan.
Adres: Liniestraat 100, 4561 ZX Hulst

Indien u meer informatie wilt over de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf/BSO dan kunt ook altijd direct
contact zoeken met de Stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen.
Dit kan via www.foxkidz.nl of klantcontact@kinderopvangzvl.nl of 0115-612368. Zij kunnen u ook
verder helpen met uw vragen.

3. Halen en brengen
Gedurende de zomertijd spelen we tijdens de inloop van 08.15 tot 08.25 uur buiten. De kinderen
verwelkomen we dan om 08.15 uur op het peuter/kleuterplein.
In de wintertijd kunt u uw kind vanaf 08.15 uur in de klas brengen. Wij verzoeken u dan om rond 08.25
uur de klas te verlaten zodat we om 8.30 uur kunnen starten met het lesprogramma.
Peuters kunnen tot uiterlijk 12.00 uur worden opgehaald.
‘s Middags starten de kleuters van 12.45 tot 13.00 uur met spelen op het plein. Wij zouden het op prijs
stellen dat u rond 12.55 uur weer afscheid neemt van uw kind.
Bij slecht weer mogen de kinderen zowel ’s morgens als ‘s middags naar binnen worden gebracht en
gelden dezelfde “afscheidsregels”.
Wanneer iemand anders dan u uw kind komt ophalen, dit dan graag vermelden bij de juffen. U kunt dit
ook extra kenbaar maken door dit ‘s morgens in het schriftje te schrijven dat u in de hal kunt vinden op
de kast tegenover het informatiebord. U kunt hier eventueel ook andere mededelingen voor de juffen in
noteren (bijvoorbeeld of uw kind moet overblijven of na schooltijd bij een vriendje of vriendinnetje gaat
spelen). De juffen zullen gedurende elke ochtend de notities in dit schriftje lezen. Zo zorgen we er
samen voor dat we alles goed kunnen regelen voor uw kind.

Wij verzoeken u ook vriendelijk ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op school is en dat uw kind ook
weer tijdig opgehaald wordt. Het is voor uw kind erg vervelend als het te laat binnenkomt, of na
schooltijd nog enige tijd op u moet wachten.

4. De juffen
Bij de peutergroep is op maandag, woensdag en vrijdag juf Marjolein aanwezig.
Juf Soraya is er op dinsdag en donderdag.
Juf Wendy op maandag, dinsdag en een aantal woensdagen aanwezig in de kleutergroep.
Juf Ester is er op woensdag, donderdag en vrijdag.

Wij bieden als kindcentrum ook graag een leerplek voor medewerkers in opleiding. Op welke dagen
deze medewerkers aanwezig zijn, staat vermeld op het informatiebord dat u bij binnenkomst van de
peuter – kleuterhal aan uw rechterkant kunt zien hangen.

5. Samenwerking
Al geruime tijd wordt er binnen het kindcentrum samengewerkt tussen de kleutergroep en de
peutergroep. Wij zien als voordeel hiervan dat kinderen van en met elkaar leren.
De peuters steken enorm veel op van het spelen met de kleuters. Zo is woordenschat en de spraaktaalontwikkeling één van de ontwikkelingen waar je de effecten van het samen spelen goed merkt.
De kleuters doen door samen te spelen hele waardevolle kennis op. Ze leren onder andere inschatten wat
ze zelf kunnen en wat hun talenten zijn, maar ook het omgaan met elkaar en omgaan met jongere
kinderen is leerzaam voor de kleuters.
Om deze reden zorgen wij tijdens het spelen maar ook tijdens de kring voor een wisselwerking waarbij
kleuters soms naar de peutergroep gaan maar er ook peuters in het lokaal van de kleuters zijn.

6. Spelend leren
Bij de kleuters en peuters spelen we dagelijks in de hoeken. Dit doen we omdat jonge kinderen leren
door spel. De pedagogisch medewerkers en leerkracht(en) observeren dit spel en stimuleren de kinderen
tot leren door mee te spelen.
Enkele voorbeelden van meespelen in de hoeken;
Huishoek: In de huishoek kan de juf bijvoorbeeld de telefoon pakken en een ander kind
opbellen en vervolgens vragen om terug te bellen. Het nummer is 0631. Dit moeten ze wel even
opschrijven om te onthouden. Zo zijn we bezig met woordenschat, spreken en luisteren, schrijven en
cijfers.

Knutselen: In het knutselatelier ligt geel papier, stukjes groen papier en glinsterende plaksterren. Dit kan
natuurlijk niets anders worden dan een kerstboom. Door te knippen en plakken leren we onze vingers
goed te gebruiken.
Themahoek: In de bus hebben we een chauffeur. De bus heeft lijn 3 en de passagiers die bij de bushalte
zitten, moeten dus wachten op lijn 3. Dan moeten ze een kaartje kopen en een kaartje kost natuurlijk
geld. Zo leren we om te gaan met geld, cijfers en natuurlijk ook de omgang met elkaar.
Bouwhoek: In de bouwhoek hangen foto’s van de 7 wereldwonderen die nagebouwd kunnen worden of
de bouwhoek wordt even omgetoverd tot speelgoedwinkel.
Ook werken de kinderen met en planbord. Hierop zijn iedere week andere werkjes te zien waar de
kinderen mee aan het werk gaan. De kindren plannen gedurende de week zelf wanneer ze hiermee aan
de slag gaan. Ze werken we ok al in dit vroege stadium vban uw kind aan eigenaarschap.

7. Wennen
Voordat uw kind 4 jaar wordt, mag het 5 dagen komen wennen in de kleuter-groep. Sa,men met de juf
bespreken we wanneer deze data zijn.
Uw kind krijgt een welkomstkaart waarop de wen-data staan. Bij de peuters mag uw kind 2 ochtenden
komen oefenen. Deze wenmomenten worden bepaald in overleg met u.

8. Vermoeidheid
De eerste maand zal het best vermoeiend zijn voor uw kind
om de regels eigen te maken en zijn/haar plaats te vinden in
de groep. Dit is bij alle kinderen zo. De juffen zijn dit
gewend en houden hier rekening mee. Dit is niets om u
zorgen over te maken. Wij letten hier op!

9. Start van de dag
In de wintertijd is er inloop in de klas van 8.15 uur tot 8.30 uur.
In de gang naar het peuter-kleuterplein zijn kapstokken. De kinderen mogen hun jas hier ophangen
(denkt u aan een lusje in de jas).

De gymtassen hangen ook aan de kapstok en blijven op school. Als u nieuw bent op school krijgt u van
school een mooie gele canvas tas.

De kleuters mogen de eigen tas in de manden in de kleuterhal doen. De peuters doeen deze tas in de
mand bij hun kapstok. De overblijfspullen mogen in de tas blijven. Om 8.30 uur starten we in de kring.
In de kring bespreken we elke dag welke dag, welk wer en welke datum het is. We bekijken ook elke
dag wat we op die dag gaan doen.

10. Bewegingsonderwijs
Een aantal keer per week hebben de kleuters en peuters samen bewegingsonderwijs in het speellokaal.
De groepen gymmen onder begeleiding van jufWendy/Juf Ester/Juf Soraya /Juf Marjolein.

Het is het belangrijk dat de kinderen goede schoenen hebben. De schoenen moeten een stroeve zool
hebben (met reliëf) en bij voorkeur geen vetersluiting en de naam in de schoenen geschreven. Kleding
voor de gym is niet nodig.

Wanneer het slecht weer is en wij niet naar buiten kunnen, maken wij ook gebruik van het speellokaal.

11. Eten en drinken
Om ongeveer 10 uur gaan we eten en drinken.
De peuters eten gezamenlijk fruit en drinken thee aan tafel. Dit wordt klaargemaakt en verzorgd door de
juf. U hoeft uw peuter dus geen fruit of drinken mee te geven.

Ook de kleuters eten fruit en drinken water. De kleuters nemen zelf fruit en water mee.Uw kind krijgt
een beker/bidon van school. Liever geen pakjes of flesjes drinken meegeven. Wij vinden dit als
kindcentrum milieu-onvriendelijk.

Aangezien wij een gezond kindcentrum willen zijn, promoten wij het eten van snoep en chips niet.

Het is fijn als het voor uw kind duidelijk is welk eten voor het pauzehapje is en welk eten voor de
overblijf. U kunt hiervoor zorgen door het bijvoorbeeld in gescheiden trommeltjes (met naam) mee te
geven.

De juffen stimuleren de kinderen zelfstandig te eten en te drinken. Dit gebeurt op een positieve manier.
Geef uw kind niet te veel mee.

12. Verjaardag
Als uw kind jarig is, mag dat natuurlijk op school gevierd worden. Aan het begin van de ochtend mag de
traktatie in de klas gezet worden.
De verjaardag van uw kind wordt dan diezelfde dag met de klas gevierd. Uw kind mag ook uitdelen aan
de leerkrachten. Dit is niet verplicht.
Een gezonde traktatie stellen wij erg op prijs! Zie bv de site www.gezondtrakteren.nl.

13. Absentie en verzuim
In geval van ziekte of absentie verzoeken wij u dat voor aanvang van de lessen telefonisch te melden.
Onze kindcentrum is telefonisch bereikbaar vanaf 8.00 uur (0114 - 370083). Even langslopen of een
ouder kind een briefje laten brengen, kan natuurlijk ook.
Wanneer u uw 4-jarige – dus niet leerplichtige – kind een dagje of dagdeel thuis wilt houden, willen we
daarvan ook graag op de hoogte worden gebracht. U kunt dit persoonlijk doorgeven aan de
groepsleerkracht of telefonisch bij de administratie of directie van onze school.

Indien uw kind om bijvoorbeeld medische reden tijdelijk geen onderwijs kan volgen, kan thuiswerk
georganiseerd worden. Dat gebeurt in overleg tussen u, de betrokken groepsleerkracht en de intern
begeleider van het kindcentrum.
Voor ziekmeldingen of absentie kunt u bij de peuters gebruik maken van de app Konnect. Deze app kunt
u downloaden op uw mobiele telefoon. Hier worden foto’s van uw peuter (indien u toestemming heeft
gegeven) geplaatst en kunt u berichten versturen en ontvangen. Neemt u verlof op buiten de reguliere
schoolvakanties, dit graag doorgeven aan de juffen. Deze dagen worden wel gewoon in rekening

gebracht, er kan niet geruild worden.

14. Overblijven
De kinderen die bij de kleuters zitten kunnen op school overblijven. Voor de peuters is dit niet mogelijk.
De overblijf (of Tussenschoolse Opvang, afgekort TSO) is op school in een mooi, apart lokaal. De
overblijf wordt altijd begeleid door vrijwilligers en pedagogisch medewerkers.

Inschrijfformulieren voor de overblijf zijn verkrijgbaar bij de directie en juf Soraya / juf Marjolein. Zij
zijn de coördinatoren van het overblijven. De coördinatoren zijn elke dag aanwezig tot 13.00 uur.

Tijdens het overblijf-uurtje wordt de inhoud van het meegebrachte lunchpakket opgegeten. Vergeet niet
uw kind ook iets te drinken mee te geven voor bij de lunch indien de melk, de thee of het water niet
gedronken wordt door uw kind. Dit wordt aangeboden door het kindcentrum. Ook hier willen u wij u
attenderen op gezonde voeding en milieu-vriendelijkheid.

Er is tijdens de overblijf ook tijd om op het schoolplein even buiten te spelen.
Tijdens de corona-periode blijven alle kleuters gratis over omdat wij een continu-rooster hanteren.

15. Voor- en naschoolse opvang
Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd kan geregeld worden geregeld worden door één van onze beide partners. U heeft de
keuze uit opvang door:
•
Foxkidz bij Villa Reyntje, buiten het
(tel.nr. 0114-320345 , villareyntje@foxkidz.nl )

schoolgebouw

of
•
Kinderopvang De Kleine Deugniet, in het
schoolgebouw
(tel.nr. 0114-630704 of 06-13032222,
info@kinderopvangdekleinedeugniet.nl )
Aan beide opvangmogelijkheden zijn kosten verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met een pedagogisch medewerker en
ouders, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden. Gdurende het hanteren van het
continurooster is het overblijven gratis.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt ook geregeld in samenwerking met Foxkidz bij Villa Reyntje, buiten het
schoolgebouw of door Kinderopvang De kleine Deugniet. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Via Foxkidz Villa Reyntje is opvang mogelijk tijdens vrije dagen en de vakanties. Ook hier zijn weer kosten
aan verbonden. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een leuk dag- en weekprogramma waarbij
aandacht is voor alle leeftijden en interesses. Vanuit verschillende thema’s wordt er geknutseld, gekookt,
gebakken, spelletjes gedaan en natuurlijk gezond bewogen. Vakantie thema’s zijn bijvoorbeeld Olympische
spelen, een reis door Europa of carnaval. Tijdens vakanties worden er ook regelmatig bijzondere uitstapjes
gedaan, bijv. naar een grote speeltuin of kinderboerderij. BSO Foxkidz heeft beschikking over een eigen bus
waarmee er op uit getrokken kan worden. Uw kind heeft zeker een fantastische tijd op de BSO!

Vanaf 11 mei heeft ook Kindcentrum De Moerschans een
eigen BSO in huis. Bso “De kleine Deugniet” zorgt voor een
vertrouwde ‘thuiskomplek’ waar altijd iemand vraagt hoe
je dag op school is geweest en waar andere kinderen zijn
om gezellig mee te kletsen en te spelen.. Daarnaast worden
er veel leuke en spannende activiteiten georganiseerd. Er
is een huishoek, een bouwhoek, een airhockey en een
sporthal. Maar ook een chillhoek waar uw kind kan
bijkomen van een dagje school. Natuurlijk kan er geknutseld en getekend worden. Tijdens de
vakantieweken maken we regelmatig uitstapjes. De kinderen mogen mee beslissen welke activiteiten het
worden. Bij BSO De Kleine Deugniet zijn uw kinderen verzekerd van een leuke, sportieve, gezellig tijd na
schooltijd of in de vakanties. BSO De Kleine Deugniet is van 7:00 uur tot 18:00 uur geopend. Verlengde
openingstijden zijn in overleg mogelijk. De BSO is geopend als de school gesloten is: de dagen dat een
school gepland gesloten is (schoolvrije dagen) is uw kind altijd verzekerd van een plekje. Tot ziens bij BSO
De kleine Deugniet!
Voor meer informatie en aanmelden kunt u ook altijd contact maken met ons kindcentrum. U kunt mailen
naar moerschans@skohulst.nl of via telefoonnummer 0114 – 370083

16. Weekoverzicht
Wekelijks wordt er door de directie van school een nieuwsbrief gestuurd via de mail. Hier staat
informatie in over de komende week voor alle groepen.
Ook maken wij gebruik van Parro. Dit is een app op de telefoon.
De peuters ontvangen informatie voor hun groep via de eerder genoemde app “Konnect”.
Deze is op uw smartphone te downloaden.

17. Website en social media
Wanneer u meer informatie wilt hebben over ons kindcentrum kunt u de schoolgids doornemen en onze
website bezoeken: www.bsmoerschans.nl.
Daarnaast hebben we een facebook pagina. Hier kunt u foto’s en verslagen lezen van activiteiten op
school. Uiteraard kan dit ook op de website.
Mocht u het niet op prijs stellen dat uw kind op deze kanalen zichtbaar is, kunt u dit bij de medewerkers
kenbaar maken.

Voor de peutergroep kunt u ook terecht op https://www.foxkidz.nl/locaties/foxkidzmoerschans/
U bent ook altijd van harte welkom om een vraag te stellen aan de directie. De deur staat altijd voor u
open.

18. Startgesprekken
Als uw kind op school is begonnen, wordt u na ongeveer 8 weken uitgenodigd voor een startgesprek
samen met uw kind. Aan de hand van een formulier vertellen de kinderen wat ze wel en niet leuk
vinden. Ook kunt u tijdens dit gesprken belangrijke dingen bespreken met de juf.

19. Oudergesprekken
Ieder schooljaar vinden er twee keer 10-minuten gesprekken plaats aan de hand van een KIJKobservatie. KIJK! is het meest gebruikte leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van jonge kinderen te
observeren, te registreren en te stimuleren op basisscholen en kinderopvang.
U kunt de KIJK-observatie inkijken en bespreken tijdens deze oudergesprekken.
Deze vinden plaats in januari/februari en juni. Indien gewenst kan er elk moment een afspraak gemaakt
worden met de juffen.
Ook bij de directie kunt u terecht met al uw vragen.

21. WC
De kleuters gaan zelf naar de wc. We verwachten dat uw kind zindelijk is en zelf de billen kan afvegen
als ze op school komen. Een ongelukje kan altijd gebeuren. We hebben op school reservekleding.
Bij de peuters is er een gezamenlijk wc-moment na het fruit eten. De kinderen die zindelijk zijn, mogen
uiteraard vaker naar de wc. Luiers worden verstrekt door de opvang. Deze hoeft u dus niet mee te geven.

22. Luizen
Omdat hoofdluis toch steeds weer “de kop opsteekt” is er na elke vakantie luizencontrole. Enkele
vrijwilligers hebben zich hiervoor beschikbaar gesteld. Wilt u die dag geen ingewikkeld vlechtwerk,
veel speldjes of gel in het haar van uw kind doen?
Voor de precieze dag van de controle verwijzen wij u naar het weekoverzicht die gestuurd wordt door de
directie.
Wilt u ook helpen, dan kunt u contact opnemen met Juf Nicole Wauters. Deze is aanwezig op maandag,
dinsdag en donderdag.

23. Bereikbaarheid
Denkt u eraan dat het van belang is dat u altijd goed bereikbaar bent?
Wij vragen u er attent op te zijn dat steeds de juiste telefoonnummers en emailadressen bekend zijn bij
de medewerkers en administratie van het kindcentrum.
De meeste informatie wordt op ons kindcentrum via de mail verspreid en wanneer wij bij ziekte van uw
kind het thuisfont willen bellen, is het belangrijk dat de juiste nummers bij ons bekend zijn.

24. Oudervereniging, MR, KC Denktank
Ons kindcentrum heeft een Oudervereniging die bestaat uit ouder(s)/verzorger(s) van kinderen. Zij
helpen bij verschillende activiteiten op school en organiseren soms ook zelf evenementen. Voor
sommige activiteiten zijn er meer ouders nodig die ons een helpende hand kunnen bieden.
Ons kindcentrum heeft ook een Medezeggenschapsraad (MR), die vertegenwoordigd wordt door een
aantal ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten/directie. Zij houden zich meer bezig met beleidszaken.
De KC Denktank bestaat uit een aantal ouder(s)/verzorger(s) die graag mee willen denken over de koers
die het kindcentrum wil/gaat/zou kunnen varen. Zij fungeren als een soort denktank voor het team.
Zowel ouders van de peuters als kleuters kunnen zich voor deze geledingen aanmelden.

25. Hulp
Wij zijn altijd op zoek naar ouder(s) / verzorger(s) die tijd hebben om ons te helpen. Zo zou het leuk zijn
als er bij een passend thema iemand komt vertellen op school over zijn of haar werk en ook chauffeurs,
voorlezers, bakkers, schoonmakers of luizenpluizers hebben wij soms nodig. Bent u beschikbaar en
bereid om te helpen, dan kunt u altijd contact opnemen met de juffen. Geef dan meteen even aan op
welke dagen het u schikt.
Als we iets willen gaan ondernemen en we hebben daarbij hulp nodig zal de juf een mail sturen/brief
meegeven of een berichtje sturen via de app (Parro/ Konnect).

26. Vragen?
We willen iedereen bij deze bedanken voor het doorlezen van onze peuter-kleutergids.
Mist u nog zaken of hebt u nog vragen?
Laat het ons weten.
Wij leren graag van elkaar!

Vriendelijke groet,
Team Moerschans
Managmentteam Kindcentrum Moerschans
Diana Blaeke
(Directie)

&

Jeroen van Loon
(Unitmanager Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen)

