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Beste ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u de schoolkalender voor het schooljaar  

2019 - 2020. Met deze kalender willen wij u graag goed 

informeren over de activiteiten in het komende schooljaar. 

Op het moment dat deze kalender gedrukt wordt, moet het 

schooljaar nog beginnen. Daardoor kan het voorkomen dat 

we onverhoopt moeten afwijken van de geplande activiteiten 

in deze kalender. Natuurlijk zullen wij u daar zo vroeg mogelijk 

over informeren.

Op de eerste pagina’s van deze kalender vindt u niet  

alleen beknopte informatie over onze school, maar ook de 

belangrijkste zaken uit de schoolgids De Diamant van A tot Z. 

Deze kunt u vinden op onze website. 

Kijk ook eens op onze Facebookpagina en Instagramaccount.   

Daar geven wij het hele jaar door een kijkje in het dagelijks 

leven op en rond school.

Met vriendelijke groet,

Anneke Kamps van der List

•  Durf te stralen, je dient de wereld  
niet door je klein te houden.                              

•  Kijk niet naar de dingen waar 
kinderen niet goed in zijn, maar  

naar datgene wat ze wel kunnen.                                                                                                                            
•  Kijk naar de mogelijkheden, dat 

motiveert.                                                                
•  Kennis is vluchtig, vergankelijk en 

inwisselbaar. 
•  Talent is blijvend en uniek.         
•  Durf kinderen te laten stralen.                                                                                                     
•  Als je mag doen waar je goed in bent, 

ga je bijzondere prestaties leveren. 
•  Je gaat opvallen, stralen, je wordt 

bijzonder.                                                                                
•  Hoe jonger je bent als je aan je 

talenten mag werken, des te  
grootser kan het vorm krijgen.  

•  Om het beste in jezelf naar boven  
te halen, moet een school een om-
geving zijn die leuk en uitdagend is.                                            

Gebruikt door Nelson Mandela in zijn 
inauguratierede. 

Deze tekst inspireert ons en was 
de basis voor het motto van onze 
scholengroep: Laat kinderen stralen! 
Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen 
gaan stralen als zij mogen doen waar  
zij goed in zijn.

Christelijke 
ontmoetings-
scholen

Uitgangspunten van onze school
Om aan te sluiten bij de eigenheid van 
ieder kind, bieden wij ons onderwijs 
op onze drie scholen aan in vier 
concepten:

•  Ervaringsgericht onderwijs (EGO) 
in De Diamant Het Rooster en 
programmagericht onderwijs (PGO).

•  Ontwikkelingsgericht onderwijs 
(OGO) in De Diamant Het Kristal.

•  Zelfsturend leren in De Diamant in  
De Diamant Beemte.

Onze kernwaarden zijn de basis voor 
alles wat wij doen:
•  Wij gaan uit van ieders positieve 

bedoelingen.
•  Wij werken op basis van vertrouwen.
•  Wij gaan op zoek naar ieders talent.

Onze belangrijkste afspraak: iedereen 
is anders, iedereen hoort erbij!  
Wij werken in een veilige sfeer van  
ver trouwen en respect.

Op onze christelijke ontmoetings-

scholen zijn alle kinderen en 
ouders welkom. Gelijk  waardig-
heid, respect, luisteren naar 
elkaar, jezelf kunnen zijn: dat 
vinden wij belangrijke waar den. 
We praten met kinderen over de 
Bijbelverhalen en zingeving en 
leren hen reflecteren op hoe zij 
in het leven staan. Wij vinden dat 
de ontmoeting met de ander de 
kans van je leven is voor je eigen 
ontwikkeling. Dat geldt zeker voor 
onze samenwerking met ouders, 
die wij graag betrekken bij het 
onderwijs aan hun kind.

Ons onderwijs richt zich niet alleen 
op het verwerven van kennis, 
maar ook op het ont wikkelen van 
sociale, emotionele, creatieve, 
culturele en lichamelijke vaardig-
heden. Onze scholen sluiten aan 
bij de tijd en maatschappij waarin 
wij nu leven. Daarom geven wij 
werkelijkheidsnabij onderwijs, 
leren kinderen zelf standig te
han delen, met zelf in zicht, een
positief zelfbeeld en verantwoor-
de  lijk  heidsgevoel. Zo kunnen zij 
vol vertrouwen deelnemen aan een 
multiculturele maatschappij en bij-
dragen aan respectvol en begripvol 
samenleven.



Hans van den Ham: directeur tot 1 januari 2020 

Mark ter Horst: directeur vanaf  1 januari 2020  

Anneke Kamps van der List: locatieleider 

Remke Halma: lichamelijke opvoeding 

Miriam van Mourik: leerkracht bovenbouw 

Mariët Meijer: leerkracht middenbouw/bovenbouw 

Mary van den Berg leerkracht middenbouw en zorgondersteuner 

Shannon van Piekeren: leerkracht onderbouw 

Eliza Kolste: onderwijsassistent middenbouw/bovenbouw 

Het team!

Eten en drinken 
/fruitpauze

Gymlessen

Op PCBO De Diamant stimuleren we 
gezond gedrag en daar horen ook 
gezond eten, gezonde traktaties en 

tussendoortjes bij.  

De gymlessen worden op onze 
locaties gegeven door een vakdocent 
gymnastiek. De kinderen dragen 
tijdens de gymlessen gymkleding en 
gymschoenen.

Wist u dat de resultaten van uw kind 
omhooggaan als u betrokken bent bij 
de school van uw kind? Mede om deze 
reden vinden wij het belangrijk dat 
ouders en leerkrachten goed onderling 
contact hebben en goed met elkaar 
communiceren.  

Wij geven u op verschillende  
ma nieren informatie. Dit kan via een 
brief, een portfoliogesprek, een ouder-

informatieavond of een algemene 
ouder avond. Op school organiseren 
wij verschillende momenten een 
spelinloop. Aan het begin van het 
schooljaar informeren de leerkrachten 
van uw kind(eren) op welke momenten 
dit plaatsvindt. Daarnaast zijn er 
verschillende moment en waarop u als 
ouder uitge nodigd wordt om aan het 
eind van een thema of project te zien 
wat uw kind heeft geleerd.  

Ouderbetrokkenheid



Ouder/kind gesprekken 
Als kinderen hun portfolio mee naar 
huis hebben gekregen worden in de 
week daarna ouder/kind gesprekken 
gepland. De vaste leerkracht van uw 

kind of een leerkracht die op het leer-
plein van uw kind werkt (al naar gelang 
het door u gekozen concept) gaat in 
gesprek met u en uw kind over het 
gevulde en opgestelde portfolio. 

De bedoeling van het gesprek is, dat 
uw kind, met behulp van de leerkracht, 

Op de PCBO De Diamant hebben we  
het niet over regels, maar over af-
spraken. Regels worden je opgelegd, 
maar afspraken maak je samen. Vanuit 
onze pedagogische aanpak vinden wij 
dit beter passen bij onze scholen. 

Onze elf afspraken zijn  
positief gesteld:
•  Iedereen is anders, iedereen  

hoort erbij;
• Samen spelen is gezellig;
• Zorg goed voor elkaar;
• Luister naar elkaar;
• Geef elkaar complimentjes;
• Help een handje;
• Eerst vragen, dan pas lenen;
• Maak het goed na een ruzie;
• Erover praten is geen klikken;
•  Samen houden we de klas,  

de school en het plein netjes;
•  Binnen is beginnen!

Alle kinderen die naar school gaan op 
één van de drie Diamantscholen krijgen 
te maken met het continurooster. Dit 
betekent dat de kinderen de hele dag 
op school blijven.

Tussen de middag is de pauze drie 
kwartier en worden de kinderen 
opgevangen door iemand van het 
eigen personeel. Niet alle groepen  
gaan elke dag dezelfde tijden naar 
school.

We starten de dag om 8.30 uur. Vanaf 
8.15 uur is de leerkracht bereikbaar 
voor belangrijke mededelingen. Om 
8.20 uur gaat de eerste bel en kunnen 
de kleuters naar binnen. De tweede bel 
gaat om 8.25 uur zodat op tijd gestart 
kan worden met het lesprogramma.

aan zijn eigen ouders verwoordt  wat 
het in de afgelopen periode heeft 
geleerd en waar het in de komende 
periode aan gaat werken. Zo leert uw 

kind te verwoorden wat het goed kan 
en waar het nog aan moet werken 
en krijgt u zicht op wat er op school 
gebeurt. Omdat deze gesprekken een 
verplicht karakter hebben, verwachten 
wij van alle ouders dat ze, samen met 
hun kind, een afspraak maken voor zo’n 
ouder-/kindgesprek.

Afspraken Continurooster

Groepen 1 en 2
Maandag 8.30 - 14.45 uur
Dinsdag 8.30 - 14.45 uur
Woensdag 8.30 - 12.15 uur

Donderdag 8.30 - 12.00 uur
Vrijdag 8.30 - 12.00 uur

Groepen 3 en 4
Maandag 8.30 - 14.45 uur
Dinsdag 8.30 - 14.45 uur
Woensdag 8.30 - 12.15 uur
Donderdag 8.30 - 14.45 uur
Vrijdag 8.30 - 12.00 uur

Groepen 5 - 8
Maandag 8.30 - 14.45 uur
Dinsdag 8.30 - 14.45 uur
Woensdag 8.30 - 12.15 uur
Donderdag 8.30 - 14.45 uur
Vrijdag 8.30 - 14.45 uur

Lestijden

Snipperdagen 
opnemen

Ziekte

Alle kinderen hebben één snipperdag. 
Groep 8 heeft de laatste vrijdag voor 
de zomervakantie vrij. Er zijn wel een 
paar regels waarvan wij graag willen 
dat u daar rekening mee houdt: 
•  een snipperdag moet minstens 

een week van te voren worden 
aangekondigd bij de leerkracht van 
uw kind; 

•  iedere dag van de week telt als één 
hele dag, dus ook de woensdag; 

•  een snipperdag wordt in zijn geheel 
opgenomen en niet in delen; 

•  de eerste dag na de zomer- en 
kerstvakantie kunnen niet als 
snipperdag worden opgenomen. 

De buitengewoon verlof regeling als 
zodanig blijft gewoon bestaan. 

Wilt u bij ziekte van uw kind zo 
vriendelijk zijn om ons, op de dag 
van ziek zijn, vóór 8.30 uur te bellen? 
Graag ontvangen wij de ziekmelding 
telefonisch, omdat voor de start van de 
dag Parro niet altijd op tijd gelezen kan 
worden.

Voor locatie Het Rooster 
telefoonnummer: 055 - 366 56 71 
(optie 1)

Voor locatie Het Kristal 
telefoonnummer: 055 - 763 04 02 
(optie 2)

Voor locatie Beemte  
telefoonnummer: 055 - 312 13 77 
(optie 3)

Het is ook mogelijk een afspraak te 
maken met de leerkracht als u tussen-
tijds iets wilt bespreken. 



De Diamant Het Rooster en MAM’s 
Kinderopvang
Een integraal kindcentrum, zonder ‘knip’ 
tussen kinderopvang en basis school. 
Dat vindt u in de Diamant Het Rooster.

Onderwijs en opvang: één aanpak
MAM’s staat voor ervaringsgerichte 
kinderopvang en gaat voor een 
door   lopende ontwikkelingslijn. De 
pedagogische aanpak en begeleiding, 
maar ook de organisatie van opvang 
zijn afgestemd op ‘thuis’ en onderwijs. 
Zo kunnen ouders bijvoorbeeld ook 
gezonde, warme maaltijden bestellen 
en meenemen als zij hun kind komen 
ophalen.

Eén aanbod voor peuters
Uniek in Het Rooster: één aanbod voor 
driejarige peuters. De hbo-opgeleide 
MAM’s specialisten werken vanuit een 
vaste ruimte heel nauw samen met de 
onderbouwleerkrachten van De Diamant. 
Zo ontstaat een on onderbroken 
ontwikkelingslijn voor kinderen van drie 
maanden tot dertien jaar.

Ruimtes voor alle talent(en)
In Het Rooster vindt u grote, open 
ruimtes met uitdagende speel- en 
leerplekken. Kinderen die naar MAM’s 
BSO gaan, kiezen zelf wat zij willen 
doen. Voor alle talenten zijn er ruimtes 
en activiteiten. Van verkleden tot 

Parro gebruiken wij voor digitale 

communicatie tussen ouders en 
school.  In onze schoolgids; De Diamant 
van A tot Z die u vindt op onze website 
leest u over hoe dat gaat. Mocht u 
belangrijke zaken willen bespreken, 
dan doen we dat het liefst persoonlijk. 
Eventueel op afspraak. 

Elk schooljaar vraagt de Ouderraad 
een vrijwillige ouderbijdrage. 
Met deze ouderbijdrage worden 
activiteiten georganiseerd, zoals het 
Sinterklaas- en, kerstfeest. Ook tijdens 
sporttoernooien, de avond4daagse en 
de ouderavonden zorgt de Ouderraad 
voor de catering. Daarnaast geeft 
de Ouderraad een bijdrage aan 
leermiddelen, het schoolplein en de 
afsluiting van het schooljaar. Kortom, 
de ouderbijdrage is van groot belang 
voor ons onderwijs!

Wij hechten veel waarde aan een 
veilige schoolomgeving. Omdat veel 
kinderen met de fiets naar school 
komen, vragen wij uw aandacht voor 
een veilige verkeerssituatie rondom 
school. Bij ‘ons Huus’ en bij de Korenaar 
kunt u uw auto parkeren. Wilt u niet 
parkeren in de straat voor de school? 
Zo zorgen we er samen voor dat er 
een overzichtelijke en veilige situatie 
ontstaat voor iedereen. En hierbij 
veroorzaken we geen overlast bij de 
bedrijven in de omgeving. 

Kinderopvang en  
buitenschoolse opvang

Communicatie 
ouders en school

OuderbijdrageFietsen en 
parkeren 
rondom school

knutselen, van buitenspelen tot  

lekker ‘hangen’ in de chillroom.
Voor meer informatie kijk op:  
www.mamskinderopvang.nl 

Adres en telefoonnummer
MAM’s Kinderopvang De Diamant
Laan van de Leeuw 299
7324BD Apeldoorn
055 - 303 19 49

De Diamant Het Kristal en 
Kinderopvang Doomijn
De Toermalijn van Kinderopvang 
Doomijn en De Diamant werken 
nauw samen in Het Kristal, vanuit één 
gezamenlijke visie op onderwijs en 
opvang.

Uitgaan van talenten
De Kinderopvang gaat uit van talenten 
van kinderen en wil kinderen de wereld 
laten ontdekken. Op de Toermalijn heb-
ben kinderen grote inbreng in wat zij 
op de BSO graag willen doen of onder-
nemen. Kinderen kunnen kiezen wat 
zij willen doen en denken mee over het 
programma.

‘Groene activiteiten’
In het Park Zuidbroek kunnen kinderen 
lekker spelen en kennismaken met alles 
wat groeit en bloeit. Voor de kleintjes 
is er aansluitend aan het gebouw een 
ontdek- en speeltuin. En in de zomer-

vakantie onderhouden kinderen  

de patiotuin van De Diamant.

Drie jaar vast wennen?
Peuters kunnen vanaf drie jaar vast 
‘wennen’ op De Diamant Het Kristal. 
Onder begeleiding van een pedagogisch 
medewerker van De Toermalijn leren 
de peuters iedere dinsdagochtend de 
juffen, kinderen en werkwijze van de 
school vast kennen.

Voor meer informatie kijk op:  
www.doomijn.nl

Adres en telefoonnummer
Kinderopvang De Toermalijn 
Nijbroekseweg 51
7323 XC Apeldoorn
055 - 870 65 22

De Diamant De Beemte en BSO Doomijn
Het is mogelijk om naar buitenschoolse 
opvang van Doomijn te gaan in locatie 
De Beemte. Meer informatie hierover 
kunt u krijgen bij Eliza Kolste:  
055 - 321 13 77. Voor kinderopvang 
kunt u gebruik maken van de kinder-
opvang op Het Rooster of Het Kristal. 



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

36 02 03 04 05 06 07 08

Start schooljaar Luizencontrole 

37 09 10 11 12 13 14 15

Start inschrijving 
10-minuten-
gesprekken via 
Parro

Ouder-
informatieavond
Voorlichting VO 
groep 8 Kamp Kamp Kamp         

38 16 17 18 19 20 21 22

Schoolreisje groep 
1 tot en met 5

Prinsjesdag
• Schoolfotograaf 
• Fietstocht OR 

39 23 24 25 26 27 28 29

Omgekeerde 
10-minuten-
gesprekken

Omgekeerde 
10-minuten-
gesprekken

• Kinderpostzegels
• Kraanwaterdag
•  Omgekeerde 

10-minuten-
gesprekken 

Omgekeerde 
10-minuten-
gesprekken

Omgekeerde 
10-minuten-
gesprekken

40 30

Start Nationale 
Sportweek

SEPTEMBER



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

40 01 02 03 04 05 06

•  Start Kinder-
boekenweek       

• Workshopatelier Dierendag
School en 
kerkdienst

41 07 08 09 10 11 12 13

Voorlichtingsavond 
VO groep 8 Open dag 

Afsluiting 
kinderboekenweek

42 14 15 16 17 18 19 20

Studiedag 
Alle kinderen vrij Herfstvakantie Herfstvakantie

43 21 22 23 24 25 26 27

Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie

Wintertijd

Herfstvakantie

44 28 29 30 31

Luizencontrole

OKTOBER



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

44 01 02 03

45 04 05 06 07 08 09 10

Nationaal 
Schoolontbijt

46 11 12 13 14 15 16 17

Sint Maarten

47 18 19 20 21 22 23 24

Algemene ouder-
avond in Het Kristal

48 25 26 27 28 29 30

Workshopatelier 
(Sinterklaas)

NOVEMBER



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

48 01

49 02 03 04 05 06 07 08

Sinterklaas

50 09 10 11 12 13 14 15

Workshopatelier 
(kerst)

51 16 17 18 19 20 21 22

Kerstfeest Kerstvakantie Kerstvakantie

52 23 24 25 26 27 28 29

Kerstvakantie Kerstvakantie
Kerstvakantie
Eerste Kerstdag

Kerstvakantie
Tweede Kerstdag Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie

DECEMBER



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

1 30 31 01 02 03 04 05

Kerstvakantie Oudjaarsdag Nieuwjaarsdag Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie

2 06 07 08 09 10 11 12

Nieuwjaarsreceptie Luizencontrole
Adviesgesprekken 
VO groep 8

Studiedag 
Alle kinderen vrij

3 13 14 15 16 17 18 19

Workshopatelier

4 20 21 22 23 24 25 26

Start Nationale 
Voorleesweken

5 27 28 29 30 31

Afsluiting  
Nationale  
Voorleesweken

JANUARI



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

5 01 02

6 03 04 05 06 07 08 09

Start inschrijving 
10-minuten-
gesprekken via 
Parro Workshopatelier

Sluiting  
inschrijving 
kind- en ouder-
gesprekken  
via Parro

7 10 11 12 13 14 15 16

Portfolio’s mee 
naar huis

8 17 18 19 20 21 22 23

Ouder- en kind-
gesprekken 
portfolio

Ouder- en kind-
gesprekken 
portfolio

Ouder- en kind-
gesprekken 
portfolio

Ouder- en kind-
gesprekken 
portfolio

Ouder- en kind-
gesprekken 
portfolio Voorjaarsvakantie Carnaval

9 24 25 26 27 28 29 01

Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie

FEBRUARI



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

10 02 03 04 05 06 07 08

Luizencontrole Workshopatelier

11 09 10 11 12 13 14 15

Studiedag 
Alle kinderen vrij

12 16 17 18 19 20 21 22

Scholierencross

13 23 24 25 26 27 28 29

Week van het geld
Schoolvoetbal 
groep 7-8 Zomertijd

14 30 31

MAART



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

14 01 02 03 04 05

Schoolvoetbal 
groep 7-8

15 06 07 08 09 10 11 12

• Open Dag 
•  Schoolvoetbal 

kwartfinale 
groep 7-8

Paasviering en 
paaslunch

Alle kinderen vrij

Goede vrijdag Eerste Paasdag

16 13 14 15 16 17 18 19

Tweede Paasdag
Schoolvoetbal  
finale groep 7-8

• Koningsspelen 
•  Bevrijdings-

boomfeest.

17 20 21 22 23 24 25 26

Ramadan (begin) Meivakantie Meivakantie

18 27 28 29 30

Koningsdag 

Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie

APRIL



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

18 01 02 03

Dag van de arbeid

19 04 05 06 07 08 09 10

Alle kinderen
vrij

Dodenherdenking

Alle kinderen
vrij

Bevrijdingsdag Luizencontrole Moederdag

20 11 12 13 14 15 16 17

Ouderavond 
Beemte

Workshopatelier 
schoolvoetbal 5-6

21 18 19 20 21 22 23 24

Juffendag Hemelvaartsdag
Dag na Hemelvaart
Alle kinderen vrij Ramadan (einde) Suikerfeest

22 25 26 27 28 29 30 31

Suikerfeest Suikerfeest Eerste Pinksterdag

MEI



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

23 01 02 03 04 05 06 07

Tweede
Pinksterdag

Studiedag 
Alle kinderen vrij

Studiedag 
Alle kinderen vrij

24 08 09 10 11 12 13 14

Workshopatelier

25 15 16 17 18 19 20 21

Vaderdag

26 22 23 24 25 26 27 28

Start inschrijving 
10-minuten-
gesprekken via 
Parro

Sluiting  
inschrijving  
ouder- en kind-
gesprekken Parro

27 29 30

Portfolio's mee 
naar huis

JUNI



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

27 01 02 03 04 05

28 06 07 08 09 10 11 12

Ouder- kind-
gesprekken 
portfolio

Ouder- kind-
gesprekken 
portfolio

Ouder- kind-
gesprekken 
portfolio

Ouder- kind-
gesprekken 
portfolio

Ouder- kind-
gesprekken 
portfolio

29 13 14 15 16 17 18 19

Afscheidsavond 
groep 8 Laatste schooldag Zomervakantie Zomervakantie

30 20 21 22 23 24 25 26

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

31 27 28 29 30 31 01 02

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Offerfeest Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

JULI



AUGUSTUS
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

32 03 04 05 06 07 08 09

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

33 10 11 12 13 14 15 16

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

34 17 18 19 20 21 22 23

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

35 24 25 26 27 28 29 30

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

36 31

Weer naar school





De Diamant is onderdeel van:

De Diamant Beemte
Beemterweg 31

7341 PC Beemte-Broekland

Tel.: 055 - 312 13 77

beemte.pcboapeldoorn.nl


