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Lieve lezer,

Er zit een zomergevoel in deze Family News.

Talrijk zijn de mooie projecten waar onze cliënten zeer actief in betrokken zijn. Als 
je op de campus komt, kan je de mooie graffitimuur bewonderen tussen de twee 
speelplaatsen in. Misschien ontmoet je op de weg een trotse sporter van de Special 
Olympics, zijn of haar medaille fier om de hals. De rustwagen voor “Rust in ‘t kwadraat” 
wordt concreet. De houtgeur doet alvast dromen van heerlijk relax ontspannen in een 
aangename omgeving, even weg van de drukte.

Helaas moesten we ook afscheid nemen van één van onze trouwe bewoners: Riet Daemen. 
Het is een troost te weten dat zij MPI Oosterlo en al zijn bewoners zo in haar hart sloot. Het was ook omgekeerd het 
geval, Riet was een mooi en heerlijk persoon.

We duiken nu de zomer in, benieuwd naar alle horizonten waar iedereen naar uitkijkt. Het levert beslist weer mooie 
verhalen op, maar we hopen ook bakken energie waar we weer met z’n allen de herfst en het najaar mee kunnen 
vullen!

Iedereen een zalige zomer gewenst.

An Bellemans
Directeur Zorg

Voorwoord 

Welkom op de jaarmarkt van BuitenMaten
Dit jaar organiseert BuitenMaten, het Oosterloos partnerschap 
waar ook MPI Oosterlo deel van uitmaakt, voor het vierde jaar op 
rij een jaarmarkt op de laatste zondag van augustus. 

Zondag 25 augustus valt er dus heel wat te beleven in Oosterlo. 
Naast Fietshappening De Schakel en Oosterlo Kermis kan je opnieuw 
kuieren op een gezellige markt waarbij ontmoeting en duurzame 
producten centraal staan. Naast heel wat biologische producten is 
er eveneens een aanbod aan zelfgemaakte producten. Ook Ateljee 
Hagelbos zal een kraampje zetten waar ze hun producten aan de 
man brengen. Je vindt beslist originele geschenkjes. Verder zijn de 
demonstraties van ambachten een traditie geworden. En uiteraard 
mag het fel gegeerde BuitenMaatje niet ontbreken. Kom proeven 
van dit overheerlijke broodje met biologisch varkensvlees. Het wordt 
sowieso weer een gezellig samenzijn in het midden van het dorp. Jij 
komt toch ook?

Iedereen is van harte welkom op zondag 25 augustus van 10u tot 16u 
in Oosterlo-dorp.



Zomer 2019 - Family News - 3

Het verhaal van MPI Oosterlo vzw

Zoals jullie weten startten we in het najaar van 2018 een traject waarbij we ons verder klaarmaken voor de toekomst 
in een sterk wijzigende omgeving. We hielden 4 december 2018 een denkdag waarbij medewerkers, raad van bestuur, 
externe partners en enkele ouders in alle rust samen konden nadenken over de toekomst van MPI Oosterlo. Een 
toekomst waar het goed vertoeven is voor onze cliënten, waar het fijn is om te werken en waarbij we een grote 
verbondenheid hebben met de maatschappij. Die dag verzamelden we de bouwstenen om onze missie, visie en 
waarden te vernieuwen. Vandaag kondigen we met trots het resultaat van dit denkwerk aan.

Onbeperkt jezelf zijn. 
Dat is de nieuwe slagzin van onze organisatie. 
Krachten en talenten, zowel van medewerkers als van cliënten, staan centraal.

Missie - Waar staan we voor? Visie - Waar gaan we naartoe?

Kernwaarden - Wat zijn onze uitgangspunten?

MPI Oosterlo Als betrouwbare partner zet MPI Oosterlo 
duurzame trajecten uit voor cliënten met 
een complexere zorgvraag. 

Bedrijfsvoering en zorg werken nauw 
samen aan een eenvoudig en krachtig 
organisatiemodel met heldere processen 
en duidelijke afspraken. 

zet mensen met een beperking in hun kracht.

is fier op de betrokkenheid van medewerkers en 
teams.

werkt samen met andere organisaties aan een 
continuüm van zorg.

Giga zorgzaam
Zorg dragen voor mensen vormt onze basis. We zien, horen en waarderen elkaar.

Realistisch wendbaar
We staan niet stil maar vernieuwen, nemen initiatief en hebben lef.

Open & transparant
Open, eerlijke communicatie: we doen wat we zeggen, zeggen wat we doen.

Engagement
We zetten onze maatschappelijke opdracht om in gedragen, duurzame relaties.

In vertrouwen
We werken aan een veilige omgeving waarin je kan rekenen op elkaar.

Eigenaarschap
Verantwoordelijkheid nemen. Bekwaam, verstandig en efficiënt handelen.

Nauw verbonden
Een brede samenwerking en wederzijds begrip staan centraal.
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De kernwaarden geven aan hoe we handelen en zorgen er mee voor dat we samen kunnen groeien om onze organisatie 
ten volle te laten bloeien. We kozen voor het beeld van een plant om onze kernwaarden, die we samenvatten in het 
woord ‘groeien’, te symboliseren.

De uitgebreide tekst vind je op onze website onder de rubriek ‘Wie zijn wij? - Waar staan we voor’ en in het 
kwaliteitshandboek.
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Een inclusieve samenspeeldag
Week van de Opvoeding

De Warmste Week
Ook dit jaar zullen we MPI Oosterlo registreren als goed doel voor De 
Warmste Week van Music for Life van Studio Brussel. Vorig jaar werden 
er prachtige acties georganiseerd waardoor we weer een aantal dromen 
kunnen realiseren. Zo zijn we momenteel druk in de weer om de duofiets 
aan te kopen met de opbrengst gerealiseerd door de actie MPI FM. 
We hopen er deze zomer alvast gebruik van te kunnen maken. Houd 
zeker onze facebookpagina in de gaten voor verdere communicatie 
omtrent De Warmste Week 2019. Heb je vragen, neem gerust contact 
op met onze communicatieverantwoordelijke Dana Keustermans via 
communicatie@mpi-oosterlo.be.

Voor de tweede keer op rij organiseerde MPI Oosterlo vzw een 
activiteit in het kader van de Week van de Opvoeding. Met een 
20-tal enthousiaste helpers en een stralende zon beloofde het een 
fantastische dag te worden. Deze keer trokken we naar de tuin van 
Ateljee Hagelbos en stelden daar onze ‘tenten’ op.  

Samen met (groot)ouders, kinderen uit onze werking en hun broers 
en zussen, families uit de buurt, leerlingen van de Freinetschool in 
Oosterlo met hun familie en enkele personeelsleden die voor één 
keer hun gezin mee naar het werk brachten, werd het een gezellige 
drukte vol speelplezier. Er was een groot springkasteel: niet alleen om 
te springen, er zat ook een heel parcours in verwerkt. Verder lagen er 
ook tal van spelen en kon je super grote bellen blazen. Verteller Frans 
nam je met zijn Kamishibai-verhalen mee in een magische wereld. 
Sander nam je dan weer mee op muzikale reis met onder andere 
tamboerijnen en zijn accordeon. Ook grime stond op het programma: 
al snel werden gezichtjes omgetoverd tot mooie prinsessen, stoere 
piraten of gekke clowns. Wie daarmee niet genoeg had, of wie het 
liever een beetje bescheiden hield, kon kiezen voor een (glitter)tattoo. 
Tot slot kon je binnen nog wat lekkers versieren, letterlijk én figuurlijk. 
Je eigen pizza maken, met alleen de dingen die je zelf lekker vindt. En 
ook aan een dessert werd gedacht. Heerlijke cupcakes, die al gebakken 
werden door medewerkers en cliënten van Ateljee Hagelbos, kon je 
met tal van lekkers versieren, en daarna met veel smaak opeten. Er 
was dus voor ieder wat wils.

We boden dit jaar voor het eerst iets aan specifiek voor de ouders. 
Wie zin had, kon aansluiten bij een workshop ‘EHBO bij kinderen’. 
Terwijl mama en/of papa meer leerde over het hoe en wat van eerste 
hulp bij zoon of dochter namen de kinderen onder het toeziend oog 
van onze helpers deel aan de verschillende activiteiten. 

Een fijn samen-speel-moment voor groot en klein, jong én oud. 
Hopelijk ben jij er volgende keer ook bij! 
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Bouwen aan een rustruimte op wielen
Project Rust in ‘t kwadraat

Eind 2018 besliste BNP Paribas Fortis Foundation om ons project “Rust in ’t kwadraat” financieel te steunen. Dankzij dit 
project zullen we in 2019 een mobiele pipowagen creëren die kan dienen als rust- en ontspanningsruimte voor cliënten 
die hier nood aan hebben. Het is een project voor én door onze cliënten.

Start van de bouwwerken 
Het bouwen aan de wagen is begin juni van start gegaan. In de eerste 
week wordt op het stevig onderstel het frame voor de muren gebouwd. 
Er waren al een paar enthousiaste cliënten die wilden helpen met het 
ineenzetten van de eerste balken. Onvergetelijk dat cliënten, maar 
ook leerlingen van Scholen MPI Oosterlo, er zo concreet aan mogen 
meebouwen. Het levert in de komende weken zeker zeer waardevolle 
momenten op. Op bezoek gaan bij onze wagenbouwer is een mooie 
ervaring. Het is fijn dat we er zo welkom zijn, en bovendien ook een 
paard mogen aaien! 

Het plan
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Special Olympics
Nationale Spelen

Graffiti tijdens De Kleine Parade

Van 29 mei tot en met 1 juni vonden de Nationale Spelen van de 
Special Olympics plaats in Beveren en Sint-Niklaas. Ook sporters 
van MPI Oosterlo namen hieraan deel. Ze gaven het beste van 
zichzelf in de sporttakken zwemmen, voetbal, paardrijden, 
tafeltennis, atletiek en tennis. Vier dagen vertoeven in een 
topsfeer onder een stralende zon zorgde voor heel wat plezier, 
knappe prestaties en enkele blinkende medailles. Onze sporters 
zijn weer wat mooie ervaringen rijker.

Eind april was het zo ver. Dan startten onze 
kunstenaars, die deelnamen aan het graffitiproject 
van De Kleine Parade, aan hun kunstwerk op de 
muur aan de speelplaats van BuSO Oosterlo. Een 
gezamenlijk thema kiezen met een grote groep is 
niet altijd simpel, maar uiteindelijk werd er gekozen 
voor het thema ‘Jungle’. Onder de professionele 
begeleiding van graffitikunstenaar Maxo de 
Boever verdween in een mum van tijd de oude 
muurtekening en kwam er een parel van een nieuw, 
kleurrijk tafereel tot stand. Kijk zelf maar: beelden 
zeggen meer dan woorden.

foto’s © Peter de Jongh
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Een nieuw samenwerkingsverband
PINKO, pionier in samenwerking tussen kinderopvang en MFC

In het najaar van 2018 werd er een oproep gelanceerd om als pionier in een samenwerkingsverband te stappen tussen 
kinderdagverblijven en MFC’s (multifunctionele centra). Door te investeren in een sterkere samenwerking tussen 
de kinderopvang en de sector personen met een handicap wordt er gestreefd naar een betere ondersteuning van 
gezinnen met een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte of beperking. MPI Oosterlo neemt hier graag aan 
deel. Vanuit MPI Oosterlo is er reeds een jarenlange traditie van samenwerking met de Buitenschoolse Kinderopvang 
De Bengelbende in Geel en de inclusiecoach. We zagen het project PINKO dan ook als een kans om de samenwerking 
uit te breiden naar de kinderdagverblijven in Geel.

Wat houdt het project in?
De focus ligt in eerste plaats op de inclusieve opvang van baby’s en peuters. Bij baby’s en peuters is er niet altijd 
een diagnose, soms is er enkel een vermoeden van een ontwikkelingsprobleem. Ook voor deze kinderen zou in de 
kinderopvang de noodzakelijke ondersteuning eenvoudig toegankelijk moeten zijn. De opdracht is om te na te gaan 
hoe kwaliteitsvolle kinderopvang kan inspelen op de specifieke noden van elk kind en indien nodig hiervoor samen te 
werken met een handicapspecifieke dienst.

Opstart en doel
Er is alvast een start genomen met een vormingsmoment door de inclusiecoach waarbij zowel de kinderdagverblijven 
als onze mobiele dienst Het Perron aanwezig waren. Samen hebben we heel wat expertise in huis. Door onze expertise 
te bundelen, streven we ernaar om ook kinderen met bijkomende ondersteuningsnoden een plaats te geven in het 
reguliere circuit. Huis van het kind, inclusiecoach, Dol-Fijn en De Augustientjes zijn naast MPI Oosterlo de partners in 
dit pioniersproject. Graag reiken we ook de hand naar andere initiatieven voor kinderopvang om ook hen verder te 
ondersteunen in het begeleiden van kinderen met een bijkomende zorgnood. 
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Nieuws van onze Maatschappelijk Werkers

Wijziging erfrecht
Recent werd het Belgische erfrecht aangepast. Wat betekent het voor jouw 
gezin? Hoe zorg je ervoor dat je zorgenkind comfortabel leeft als jij er niet meer 
bent? Wil je meer te weten komen over de nieuwe erfwet en de mogelijkheden 
die ze je biedt? Momenteel worden er regelmatig infoavonden gegeven rond dit 
thema. Je kan ook gratis de gids ‘goed geregeld, goed gegeven’ bestellen op de 
website: https://www.goedgegeven.be/bestellen. 

VAPH-lijn
Sinds kort introduceerde het VAPH, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, de VAPH-lijn. Op het 
nummer 02 249 30 00 kan je voortaan terecht met al je vragen voor het VAPH. De lijn is dagelijks bereikbaar van 
8u30 tot 12u en van 13u tot 17u.

Dit betekent ook dat je voor je lopende VAPH-dossiers niet meer rechtstreeks naar je dossierbeheerder kan 
bellen. Alle persoonlijke nummers worden afgeleid naar de VAPH-lijn. Zo kan je ook geholpen worden wanneer 
je dossierbeheerder niet bereikbaar is. Uiteraard kan je je vraag ook online stellen via het contactformulier op de 
website van het VAPH.

Datum misviering 
overledenen
Jaarlijks herdenken we 
onze overledenen tijdens 
een misviering. Dit jaar 
gaat dit door op vrijdag 8 
november om 14u in de 
kerk van Oosterlo.

Afscheid van Riet Daemen
Riet maakte reeds lange tijd deel uit van MPI Oosterlo. Sinds 1971 liep Riet 
school in Oosterlo. In 1987 schakelde ze over naar de volwassenwerking en 
in 1996 vond ze haar tweede thuis in de Van Hoornestraat 17. In de zomer 
van 2017 verhuisde ze naar Huis 20. Daar is Riet, omringd door warme 
zorgen en dichtbij haar familie, van ons heengegaan. We delen graag de 
mooie woorden van de medewerkers van Huis 17/19 en Huis 20, die haar 
goed gekend hebben.

‘Als wij aan jou denken, denken we ook aan je steeknagels of hoe je 
wapperde met je deksel, je “scheel”. Je had dit graag in je handen. Je was 
een lieve en innemende dame, maar soms ook een zeurpietje. Er konden 
altijd wel enkele kusjes af. Ook voor ons had je er nog over. Begeleiders met 
een paardenstaart vond je wel leuk, dan kwam je af en toe eens voelen. 
Je kon lachen tot de tranen in je ogen stonden. Ook van emotie kreeg je 
al wel eens natte oogjes, bijvoorbeeld met kerstmuziek. Muziek maken 
met Frans en Louis, die vroeger mopjes kwam vertellen, waren je favoriete 
onderwerpen om over te praten. Net als waar iedereen woonde en welke 
kleur van auto ze hadden. Werken hoorde bij je structuur en daar week je 
niet graag van af. Overdag rusten stond ook niet in je woordenboek. Eten 
deed je graag, vooral lasagne. Er waren 2 mannen in je leven: je papa en 
Wardje. Zijn naam alleen al deed je blozen.

Riet, later gebruikte je niet meer zoveel woorden om te zeggen wat je wilde. 
Een enkel woord, een lach, een kus of gewoon je duim die de hoogte in ging. 
Het was genoeg om te laten zien wat je bedoelde. Nu hebben wij op onze 
beurt weinig woorden om te zeggen hoe wij ons voelen.’

Riet Daemen: 
        geboren op 7 maart 1965
        overleden op 4 juni 2019

https://www.goedgegeven.be/bestellen%0D
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Artistiek speelplezier
Kunstweek, een inclusieve speelweek

Dit jaar viel de kunstweek, onze 
inclusieve speelweek vol artistieke 
activiteiten, voor de eerste keer in 
de paasvakantie. En met succes! 
60 kinderen en jongeren met en 
zonder beperking amuseerden zich 
de hele week in het thema Mexico. 
Oléeee! 

Er werden de hele week 
workshops georganiseerd zoals 
muziek, batikken, pinata’s maken, 
circus, filmpjes maken, sport, 
dans, bouwen, koken, drama 
enzoverder. Traditioneel werd 
de week afgesloten met een 
leuk toonmoment voor ouders, 
grootouders, familie, vrienden, 
leefgroepen, … De kinderen lieten 
trots hun kunsten zien en sloten 
de week af met hun geweldig 
Mexicaans lied. 

Hopelijk zien we iedereen volgend 
jaar terug voor een nieuwe, 
spetterende editie van onze 
kunstweek! 
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Uitstap naar Het Balanske
Snoezelactiviteit

Wens je zelf ook eens een bezoekje te brengen aan Het Balanske? 
Dat kan. Het Balanske biedt kinderen met een beperking heel wat 
activiteiten op maat waarbij ze een hele nieuwe wereld kunnen 
ontdekken. Zo kan iedereen weer heel wat energie opdoen. Meer 
info vind je op https://www.balanske.be/

Elke maand gaat Team 4.1 op uitstap naar Het balanske in Tielt-

Winge voor een snoezelactiviteit. Met een volle bus trekken 

ze erop uit. Tijdens de ganse rit is het enthousiasme duidelijk 

te horen. Talrijke geluiden weerklinken in de bus. Eens daar 

aangekomen kan de wereld van rust, verbazing, voelen en horen 

opengaan. Er zijn heel wat verschillende kamertjes te ontdekken. 

Iedereen vindt er een plekje dat de nodige ontspanning biedt. De 

spontaniteit, de verwondering en de geluiden creëren warmte en 

veiligheid. Het is voor vele cliënten gewoon een gezellig nestje om 

te vertoeven. En dan is het tijd om terug te keren naar Oosterlo. 

Op de terugweg is het heel wat stiller in de bus. Iedereen geniet 

verder na van een ontspannende uitstap.
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Pilootproject Zorg wordt Klein Veldekens
Start van de bouwwerken

Zoals jullie weten bouwen we aan de rand van het centrum van Geel, in de buurt van het station, een woning voor 
32 bewoners die volledig afgestemd is op het complex ouder worden. In de zomer van 2020 zullen deze bewoners, 
die nu verspreid wonen in onze woningen in Geel, Tongerlo en Oosterlo, hun intrede nemen.

Deel van een groter geheel 
Deze woning is gelegen op de site waar ook Astor vzw 
assistentiewoningen en woningen in een woon-zorgcentrum 
bouwt voor senioren. Kwaliteit van leven en wonen staat hierin 
centraal, met bijzondere aandacht voor de effecten van het 
ouder worden. Een aantal facilitaire diensten zoals een brasserie, 
kinderopvang en een dagactiviteitencentrum zullen het plaatje 
vervolledigen. De aanwezigheid van verschillende groepen uit de 
maatschappij op één open site is vernieuwend, ook voor onze 
bewoners en medewerkers.

Nieuwe naam - Klein Veldekens
Onze nieuwbouwwoning in Geel had tot voor kort de werktitel 
Pilootproject Zorg. Begin maart kreeg de site de naam Klein 
Veldekens, vernoemd naar de straat waar de woning gelegen is. 
Voortaan spreken we voor onze woning daar dan ook niet langer 
van Pilootproject Zorg, maar van Klein Veldekens.

Stand van zaken - bewoners
De bewoners die in 2020 mee zullen verhuizen zijn gekend en werden reeds geïnformeerd. Ze kwamen al een eerste 
keer samen op zaterdag 4 mei. Op dat moment werd het project en de stand van zaken aan hen toegelicht. Omdat het 
nog ruim anderhalf jaar duurt vooraleer de bewoners verhuizen, communiceren we nog niets aan de bewoners. Dit is 
voor hen nog moeilijk te vatten.

Stand van zaken - bouwwerken
Eind april ging de eerste spade de grond in en konden de graafwerken starten. We zullen de komende tijd regelmatig 
een foto toevoegen op onze website bij het project Klein Veldekens. Dan kunnen jullie daar alvast de vorderingen 
volgen.
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Kalender schooljaar 2019-2020

BKLO Oosterlo BuSO Oosterlo

Schooljaar eindigt vrijdag 28 juni Schooljaar eindigt donderdag 27 juni Schooljaar eindigt vrijdag 28 juni

De dagmodules van het MFC sluiten van maandag 
15 juli tot en met vrijdag 26 juli

Nationale Feestdag: zondag 21 juli

Feestdag O.L. Vrouw Hemelvaart
donderdag 15 augustus

Startdagen MFC op donderdag 29 augustus en 
vrijdag 30 augustus

Lessen beginnen op maandag 2 september Lessen beginnen op maandag 2 september

Facultatieve verlofdag: maandag 30 september Facultatieve verlofdag: maandag 30 september

Schoolbussen rijden voor BKLO Evaluatiedag: woensdag 2 oktober

Schoolbussen rijden voor BKLO Evaluatiedag: woensdag 9 oktober

Herfstvakantie: van maandag 28 oktober tot en 
met zondag 3 november

Herfstvakantie: van maandag 28 oktober tot en 
met zondag 3 november

Feestdag Allerheiligen:
vrijdag 1 november

Feestdag Wapenstilstand: maandag 11 november Feestdag Wapenstilstand: maandag 11 november Feestdag Wapenstilstand: maandag 11 november

Pedagogische studiedag: vrijdag 29 november Pedagogische studiedag: vrijdag 29 november

Kerstvakantie:
van maandag 23 december tot en met 
zondag 5 januari

Kerstvakantie:
van maandag 23 december tot en met 
zondag 5 januari

Feestdag Kerstmis: woensdag 25 december
Feestdag Nieuwjaar: woensdag 1 januari
De dagmodules sluiten van maandag 23 
december tot en met vrijdag 27 december

Schoolbussen rijden voor BKLO Evaluatiedag: woensdag 22 januari

Schoolbussen rijden voor BKLO Evaluatiedag: woensdag 29 januari

Facultatieve verlofdag: vrijdag 7 februari Facultatieve verlofdag: vrijdag 7 februari

Schoolbussen rijden voor BKLO Evaluatiedag: maandag 17 februari

Krokusvakantie: van maandag 24 februari tot en 
met zondag 1 maart

Krokusvakantie: van maandag 24 februari tot en 
met zondag 1 maart

Paasvakantie: van maandag 6 april tot en met 
zondag 19 april

Paasvakantie: van maandag 6 april tot en met 
zondag 19 april

Feestdag Paasmaandag: maandag 13 april

Pedagogische studiedag: woensdag 29 april Schoolbussen rijden voor BuSO

Feestdag Dag van de Arbeid: vrijdag 1 mei Feestdag Dag van de Arbeid: vrijdag 1 mei Feestdag Dag van de Arbeid: vrijdag 1 mei

O.H. Hemelvaart: 
donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei

O.H. Hemelvaart: 
donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei

Feestdag O.H. Hemelvaart: donderdag 21 mei
Vervangende Feestdag (O.L. Vrouw Hemelvaart): 
vrijdag 22 mei

Feestdag Pinkstermaandag: maandag 1 juni Feestdag Pinkstermaandag: maandag 1 juni Feestdag Pinkstermaandag: maandag 1 juni

Schoolbussen rijden voor BKLO Evaluatiedag: woensdag 3 juni

Schoolbussen rijden voor BKLO Evaluatiedag: woensdag 10 juni

Schooljaar eindigt op dinsdag 30 juni om 12u Schooljaar eindigt op dinsdag 30 juni om 12u

  Oudercontacten BuSO:
  dinsdag 17 september: infoavond
  maandag 17 februari 
  dinsdag 18 februari
  donderdag 2 april
  maandag 22 juni (overgangers BKLO)
  dinsdag 23 juni 
  donderdag 25 juniCampus Oosterlo

Mosselfeest: zaterdag 19 oktober 2019
Schoolfeest: zondag 14 juni 2020

   
  Oudercontacten BKLO campus Oosterlo:
  maandag 7 oktober
  dinsdag 18 februari
  maandag 15 juni
  maandag 22 juni (overgangers BuSO)

  Oudercontacten BKLO: De Kangoeroe
  maandag 21 oktober
  maandag 16 december
  maandag 30 maart
  maandag 22 juni 

Campus De Kangoeroe
Schoolfeest: zaterdag 6 juni 2020


