Wereldwijzer 3- December 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het jaar 2021 zit er alweer bijna op. De afgelopen periode heeft
in het teken gestaan van de decemberfeesten. De ouders van de
oudervereniging hebben ons geweldig geholpen met het
versieren en organiseren. Vanaf deze plaats wil ik ze daarvoor
hartelijk bedanken!
Trots ben ik ook op de samenwerking binnen het IKC tussen de
verschillende teams om samen de feesten te organiseren. Voor
het eerst hadden we werkgroepen waarbij alle geledingen
aangesloten waren. Dit heeft een echt IKC-gevoel gegeven.
Het is een jaar geweest waarin we veel flexibiliteit met elkaar
hebben moeten tonen door de Corona-pandemie. Het heeft veel
in onze samenwerking gevraagd. Kinderen wel/niet op school,
ouders wel/niet in school in school, mondkapjes, zelftesten etc.
Ik vind het hartverwarmend te merken dat we met elkaar
meebewegen met de regels vanuit de overheid. Iedereen doet
zijn best en waar het even lastig is, bedenken we samen een
oplossing. Ik hoop dat we in 2022 een mooi jaar met goede
gezondheid tegemoet gaan waar we er samen voor zorgen dat
alle kinderen zich tot de beste versie van zichzelf ontwikkelen!
Voor nu wens ik jullie een heerlijke vakantie en ik hoop jullie 10
januari weer te zien!
Met hartelijke groet, mede namens het team,
Ronith Root
Interim directeur IKC Wereldwijs

(Onderwijs)inhoudelijke doorgaande lijn IKC breed

Studiedagen
Regulier
Tijdens de regulier onderwijs studiedag van 15 november hebben de leerkrachten veel geleerd. Wij
hebben een training gekregen over executieve functies. Executieve functies kunnen worden gezien
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als de 'dirigent' van de cognitieve vaardigheden, het zijn een verzameling processen die te maken
hebben met het beheren van jezelf en de bronnen die nodig zijn om een doel te bereiken. Onder
executieve functies verstaan we onder anderen; plannen, impuls beheersing, organisatie,
timemanagement, volgehouden aandacht, emotieregulatie en flexibiliteit. Dit zijn vaardigheden die
je naar mate je ouder wordt leert. Als leerkracht kun je leerlingen hierbij helpen.
De eerste les van “Teach like a Champion” hebben de leerkrachten inmiddels ook gevolgd. Tijdens
deze les hebben we het gehad over hoge eisen stellen aan leerlingen, flitsbeurten (met behulp van
naambeurtenstokjes) en de afspraak "weet niet, geldt niet". Tijdens de volgende studiedagen gaan
de leerkrachten van IKC Wereldwijs hier verder mee oefenen. De technieken van "Teach Like a
Champion" zijn direct toepasbaar en gericht op beter onderwijs op basis van gedeelde principes. Ze
bevorderen een positieve en actieve houding bij leerlingen, zodat zij beter presteren.
Taalklassen
De Taalklassen hebben zich tijdens de studiedagen verder verdiept in het vakgebied Rekenen. De
leerkrachten hebben na de toets weken geëvalueerd welke vaardigheden de leerlingen al beheersen
en wat de doelen worden voor de komende periode. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het
uitstroomdoel. Ook landelijk zijn nieuwkomersscholen leerlijnen aan het ontwikkelen die uitgaan van
doelen op het niveau van vaardigheden in tegenstelling tot toets doelen. Wij hebben ons hierbij
aangesloten.
Leerling besprekingen taalklassen
Na de toets weken heeft iedere leerkracht een leerlingbespreking gehad met de intern begeleider.
Iedere leerling wordt besproken, zowel wat betreft leerresultaten als op sociaal-emotioneel gebied.
De leerkrachten hebben vervolgens oudergesprekken ingepland met u, als ouders, om de
ontwikkeling van uw kind te bespreken.
In januari zijn er opnieuw toets weken. Op deze manier wordt de voortgang van uw kind zorgvuldig
gevolgd.

Toets periode regulier
In de periode van 17 januari t/m 4 februari a.s. staat de afname van de Citotoetsen gepland voor de
leerlingen van de groepen 3 t/m 7. De leerlingen van groep 8 hebben de Citotoetsen al voor de
kerstvakantie gemaakt. Dit in verband met hun uitstroom naar het voortgezet onderwijs aan het eind
van dit schooljaar. De ontwikkeling van de leerlingen op het gebied van lezen, taal, spelling en
rekenen wordt door de afname van de Citotoetsen in beeld gebracht. Deze toetsen nemen we twee
keer per jaar af om te bepalen waar de leerlingen staan in hun ontwikkeling. Bij de leerlingen van
groep 1 en 2 nemen we geen Cito-toetsen af. De ontwikkeling van deze leerlingen wordt gevolgd
door middel van het leerlingvolgsysteem op de gebieden taal, rekenen, motoriek, spel en sociaal
emotioneel.
Gedurende het schooljaar nemen we twee soorten toetsen af: de methode gebonden-toetsen en de
Cito-toetsen. Wat is het verschil? Om te weten te komen of de leerlingen de leerstof beheersen,
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bekijkt een leerkracht systematisch de vorderingen. Dit doet zij door de leerlingen te observeren,
door hun gemaakt werk na te kijken of door een toets af te nemen. Deze toetsen zijn vaak een
onderdeel van de lesmethode. We noemen deze daarom ook ‘methode gebonden toetsen’. Wanneer
de meeste leerlingen de doelen voldoende beheersen, kan de leerkracht doorgaan met het volgende
leerdoel.
De Cito-toetsen meten niet of een leerling een specifiek doel wel of niet beheerst, maar de algemene
vaardigheid van de leerling in vergelijking met andere leerlingen op een vaardigheidsschaal. Het is
een normtoets. Waar de methodetoets informatie geeft of een leerling iets wel of niet kan, biedt een
vaardigheidstoets informatie of een leerling iets meer of minder kan vergeleken met zijn
leeftijdsgenootjes. We gebruiken we de resultaten van de Citotoetsen ook om te beoordelen of een
leerling vooruit gegaan is ten opzichte van zijn of haar eerdere resultaten.

Nieuws van de taalcoördinator:
De eerste maanden van het schooljaar heb ik gebruikt om het taalonderwijs op IKC Wereldwijs goed
in kaart te brengen. Wat gaat er al veel goed! Met de collega's van de reguliere klassen is er gekeken
welke onderdelen van het taalonderwijs nog lastig zijn voor onze leerlingen. Deze gaan we de
komende tijd meer aandacht geven. De eerste grote stap die we gedaan hebben, is het aanpakken
van taalverzorging en spelling. Voortaan hebben de kinderen elke dag een dictee waarin de
spellingsmoeilijkheden goed besproken worden. Bij dat dictee wordt de ene week de zin ontleed, en
de andere week worden de woorden per woordsoort benoemt. Dit wordt voor de kinderen zichtbaar
gemaakt met kleuren. We laten het vaker terugkomen, want net als met leren lezen, kun je beter
elke dag wat korter oefenen, dan één keer in de week heel lang.
In de onderbouw is een plan gemaakt om de kinderen te ondersteunen met lezen. Elke ochtend en
middag helpen de kinderen van de bovenbouw de kinderen van de onderbouw met het programma
Bouw. Wat mooi om te zien hoe goed ze samenwerken en groeien! De ene groep omdat het lezen
vooruit gaat, de andere groep in helpen, uitleggen en steunen.
Annelies van Haeringen-van Gaart
Taalcoördinator (donderdag aanwezig)
Kunst en cultuur op IKC Wereldwijs
Sinds dit schooljaar heeft IKC Wereldwijs een cultuurcoördinator in opleiding. Rebecca, de leerkracht
van groep 8 is dit schooljaar begonnen met de betreffende opleiding. Dit schooljaar zal zij samen met
het team gaan werken aan een school brede visie en een beleidsplan op kunst-en-cultuuronderwijs.
Sinterklaas en kerst
Op vrijdag 3 december arriveerde de Sint met zijn pieten op het Wereldplein. De Sint vestigde zich in
de speelzaal waar de onderbouw groepen hem mochten bezoeken. In de bovenbouwgroepen
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hebben alle leerlingen prachtige surprises voor elkaar gemaakt. Tijdens het uitpakken werden deze
groepen verrast door de komst van de pieten.

Nadat Sinterklaas weer vertrokken was, werd de school meteen versierd in de kerstsferen. De
gangen en klassen hangen vol met gezellige lampjes en overal staan mooi versierde kerstbomen.

Op 16 december vierden we kerst in de klassen. Helaas was dit jaar geen sprake van een kerstdiner
maar genoten alle groepen van een lekkere kerstlunch met onder andere pizza en brownies. In elke
groep is het kerstverhaal en het verhaal ‘Nina heeft de hoofdrol’ verteld. In dat verhaal speelt Nina
een ‘schitterende’ rol in het kersttoneelstuk en laat ze zien hoe mooi het is om licht te brengen in de
duisternis.
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Gezonde school
Inmiddels is er bij de hoofdingang een watertappunt geïnstalleerd in het kader van de Gezonde
school. Deze gaan we in het nieuwe kalenderjaar feestelijk openen. Hierdoor kunnen leerlingen
straks heel gemakkelijk hun beker vullen met water. Meer informatie hieromtrent volgt op een later
tijdstip.

Personele zaken
Even voorstellen:
Beste ouders/ verzorgers en collega’s,
Mijn naam is Marlinda van der Elst Vermeulen,
Ik ben 43 jaar en moeder van twee kinderen. Ravy van bijna 5 en Macy van
8 maanden.
De komende tijd zal ik voor Chelsea haar uren vervangen.
Ik werk sinds januari voor de SKH, maar werk ondertussen al weer 20 jaar
in de kinderopvang.
Ik geniet van het contact met de kinderen, maar ook met ouders.
In mijn vrije tijd ga ik graag naar buiten met de kinderen.
Ik lees en teken graag en speel graag een spelletje op de Playstation of
een bordspel.
Met de meeste ouders heb ik al kennis gemaakt omdat ik hier al langere
tijd op de groep inval.
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Beste ouders -en verzorgers,
Graag stel ik mijzelf even aan jullie voor, mijn naam is Rachel
Williams en ben 42 jaar oud. En momenteel studeer ik aan het
Nova College voor Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker.
Omdat het een BBL opleiding is zal ik hiervoor stage lopen bij
Wereldwijs op de babygroep.
Zelf ben ik een moeder van een 11 jarige zoon en woon in
Amsterdam. Kinderen helpen ontwikkelen is altijd een leuk
onderdeel waar ik heel graag een bijdrage aan wil leveren. In mijn
vrije tijd vind ik het heerlijk om te koken, zingen, schrijven en
lezen en erop uit te gaan met mijn zoon. Ik kijk er heel erg naar
uit om mee te mogen draaien en met jullie kennis te mogen
maken.
Hopelijk tot ziens!

Mijn naam is Brigit van Amsterdam en ik werk sinds 15 november als leerkracht in de Taalklassen van
IKC Wereldwijs. Op maandag in groep Geel en op dinsdag afwisselend in de andere groepen. Ik werk
nu zo’n 20 jaar met veel plezier in het onderwijs. Na mijn opleiding ben ik op een school voor speciaal
basisonderwijs in Hoofddorp gaan werken. Daarna heb ik 14 jaar op een basisschool in Lisserbroek
gewerkt. Op beide scholen heb ik fijn gewerkt en veel geleerd. En nu ga ik voor een nieuwe uitdaging
bij Wereldwijs! In mijn vrije tijd ga ik graag naar concerten en musea. Ook houd ik van sporten,
fietsen, koken, lezen, skiën en muziek maken. Ik ben getrouwd en heb een zoon en een dochter waar
ik natuurlijk ook graag leuke dingen mee onderneem. Ik vind het leuk om bij Wereldwijs te werken en
hoop jullie snel een keer te zien!
Groet, Brigit

6

Wereldwijzer 3- December 2021
Mijn naam is Birgitte Schoemaker en ik woon met mijn man en onze
2 zonen van 19 en 21 jaar, in de Haarlemmermeer. In mijn jonge
jeugdjaren heb ik in Amersfoort, Kenia, Saoudi-Arabië, Brussel, Nice
en Amsterdam gewoond. Al deze bestemmingen hebben mij mooie
(levens)ervaringen bezorgd en ik kijk er met plezier op terug. Maar
nu naar het heden!
Ik start op 1 februari als onderwijsassistent bij Wereldwijs in groep
rood. Na mijn HBO-studie Frans, heb ik zo´n 15 jaar geleden de
deeltijd PABO afgerond in Leiden en ben daarna kort in het
onderwijs werkzaam geweest. Na wat uitstapjes in het bedrijfsleven
op de afdeling HR, begon ik toch weer te verlangen naar het
lesgeven en/of assisteren in de klas. Nadat ik een paar keer mocht
meelopen op Wereldwijs, werd ik steeds enthousiaster over deze
baan. Het is zo mooi om kinderen te kunnen helpen en hun
zelfvetrouwen te zien groeien. Dat ik daaraan mag bijdragen vind ik
geweldig!
In mijn vrije tijd tennis ik graag. Daarnaast fiets en wandel ik regelmatig en ga ik 1x per week naar de
yin yoga voor de ultieme ontspanning. Behalve sporten, lees ik ook graag een boek en maak ik met
plezier digitale fotoalbums van mooie vakanties of uitstapjes met vrienden en familie.
Ik kijk uit naar mijn start op Wereldwijs en mochten jullie nog vragen hebben, stel ze gerust! Ik zal in
principe op woensdag, donderdag en vrijdag werkzaam zijn in groep rood. Maar wie weet komen
jullie mij op een andere dag ook nog eens tegen.
Hartelijke groet, Birgitte
Beste ouders en verzorgers van groep geel,
Mijn naam is Aimee Gijzenberg, ik ben 17 jaar oud en eerstejaars student
pedagogiek aan de Haagse Hogeschool. Komend jaar mag ik elke donderdag
meelopen als pedagogisch stagiaire in groep geel. Ik loop nu net drie weken
mee op de groep en wat heb ik het naar mijn zin! Ik leer de kinderen nu
allemaal stukje voor stukje kennen en het zijn echte lieverds.
Naast mijn studie sport ik veel, ik speel korfbal wat ik heel leuk vind. Daarnaast
vind ik het heel leuk om te reizen, koken en met vrienden of familie gezellig af
te spreken. Ik heb onwijs veel zin in komend jaar en hoop jullie ook snel een
keer te ontmoeten!
Met vriendelijke groet, Aimee Gijzenberg
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Organisatorische zaken
Nieuwe- en vertrekkende leerlingen
Mooi om u te melden dat wij flink aan het groeien zijn t.o.v. vorig jaar. Op dit moment hebben wij 7%
meer leerlingen dan vorig jaar in december. Wij zien dat als een groot compliment aan alle collega's
die elke dag veel moeite stoppen om het best mogelijke onderwijs en opvang te zorgen voor uw
kind!
Volg onze berichten op de socials en maak uw buurtgenoten hier ook mee bekend. Samen zorgen we
dat de school steeds beter een afspiegeling van de wijk wordt.
Regulier:
Nieuwe leerlingen
In groep 1-2 verwelkomen wij Nyah, Roshan en Rayan. In groep 7 Emir. Wij heten jullie van harte
welkom op IKC Wereldwijs. Wij wensen jullie veel (leer-) plezier en een fijne tijd toe.
Kira, Evan, Mert en Fajer gaan ons verlaten na de kerstvakantie.
Taalklassen:
De afgelopen tijd zijn de volgende leerlingen gestart:
In groep Rood: Nicolas en Can.
In groep Wit: Benita en Alia.
In groep Blauw: Thomas en Nikan
In groep Oranje: Melek
Wij wensen alle kinderen veel plezier met het leren van het Nederlands!
Na de kerstvakantie stromen weer een aantal leerlingen uit naar een reguliere basisschool; Seher,
Sandra, Lucas, Efrata, Nathaniel, Chai.
Magdalena stroomt uit naar groep 1 van de reguliere afdeling van IKC Wereldwijs.

Fotograaf
Beste ouders/verzorgers,
Enige tijd geleden hebben wij de online bestelkaarten van Schoolfoto.nl aan de leerlingen uitgedeeld.
Wij willen jullie er graag op attenderen dat jullie nu nog met 20% korting kunnen bestellen!
Ga naar winkel.schoolfoto.nl en log in met je persoonlijke fotocodes die op de bestelkaart staan.
Met de code 6420 ontvang je 20% korting op de fotovellen en fotosets, deze korting loopt nog tot 27
januari 2022.
Ook heeft Schoolfoto.nl nog een extra kortingsactie: met de code VERGROTING20 krijg je 20% korting
op alle formaten vergrotingen!
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Foto's van afgelopen periode IKC breed
Peuterspeelzaal en Kinderdagverblijf

Sinterklaas is ook weer op het IKC geweest. Op de Peuterspeelzaal en Kinderdagverblijf.

Sinterklaas is na een gezellie tijd weer terug naar Spanje. Nu maken we samen met de kinderen de
groep gezellig voor Kerstmis.
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BSO Wereld Wijs

Afgelopen weken zijn we bezig geweest met thema Sinterklaas. De kinderen hebben een open haard
gemaakt in de gymzaal en sint vond die zo mooi, dat daar ook de cadeaus in verstopt waren toen wij
de Sintviering op de bso hadden. Sint had een brief achter gelaten en daarin stond dat we een bingo
gingen spelen en dat er misschien wel cadeaus ergens waren. En die waren geslaagd, zie foto. Een
mooie autobaan, een knikkerbaan voor de Duplo en mooie felle stiften.
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Nu hebben we een paar weken Kerst, de deur is al mooi versierd. En op de ramen komen mooie
kerstlichtjes. Ook gaan we nog kerstkransen maken en kerstversiering op ijsstokjes maken.
In de vakantie hebben we elke dag een ander soort dag. We beginnen lekker met een pyjamadag,
maar we hebben ook een Vogeldag en een speelgoeddag bijvoorbeeld.
Na de vakantie hebben we hebben thema coole kleding creaties.
IKC Wereldwijs

Dinsdag 7 december deed groep 7 mee aan Pet online. Een promotie evenement m.b.t. techniek. Na
een super spannende en leuke quiz, waarbij ze een prachtige derde plaats behaalden, werd er met
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papieren profielen en schilders tape een knikkerbaan gemaakt in de klas. Met een prachtig resultaat!
Het was een supergezellige dag en de kinderen hebben er een hoop van geleerd.
De tijd rondom kerst is voor veel ouderen een extra moeilijke periode. Alle groepen hebben daarom
prachtige kerstkaarten gemaakt voor eenzame ouderen. Het geeft de kinderen een voldaan, trots
gevoel om iets voor de medemens te doen.
ICT

Kennen jullie schoolspot al?
Schoolspot.nl is dé ICT-webwinkel voor medewerkers en ouders van kinderen in het basisonderwijs.
Met veel korting (tot wel 90%!) kun je via schoolspot officiële software, clouddiensten, hardware en
andere ICT-gerelateerde producten bestellen.
Zo betalen ouders bijvoorbeeld maar € 27,00 voor Office 2019 en de upgrade naar Windows 10 is
voor ouders zelfs helemaal gratis.
Het assortiment bij schoolspot.nl is zeer uitgebreid. Je kunt er terecht voor software van bijvoorbeeld
Microsoft, Adobe, McAfee en Symantec. Maar ook voor educatieve software en cursussen. Ook
bieden zij MacBooks, Chromebooks, iPads en andere tablets en zelfs smartphones aan met korting.
Er is keuze uit ruim 600 artikelen.
Om bij schoolspot te kunnen bestellen, heb je een account nodig. Een account aanmaken doe je in
enkele simpele stappen en is bovendien geheel gratis. Je ontvangt na de registratie een e-mail met je
inloggegevens. Vervolgens kun je je bestelling plaatsen.
Nog even de voordelen van schoolspot.nl op een rij!
• Betrouwbaar;
• Lage prijzen;
• Specifiek aanbod voor het basisonderwijs;
• Geen verrassingen achteraf (btw en verzendkosten zijn al in de prijs verwerkt)
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Chinees Nieuwjaar
Regulier: Toetsweek 3

Blik in de groep (8:30-9:00 uur)? Indien mogelijk
i.v.m. Corona

ITK Thema: Nyd dit maltid

Studiedag Meer Primair

Open podium groepen 1-2
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www.epicyouth.nl/activiteiten
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Informatie over Kindpakket
Voor ouders die moeten rondkomen van een uitkering of laag inkomen kan het soms lastig zijn om
alle kosten voor school, sport etc. te betalen. Maar meedoen is wel belangrijk voor uw kind! De
gemeente biedt financiële hulp door middel van het Kindpakket. Het Kindpakket bevat vier
onderdelen:
1. Haarlemmermeer doet mee: €500 per kind per jaar om te besteden aan activiteiten op het gebied
van sport, cultuur en welzijn.
2. Computerregeling: €500 per kind per vier jaar voor de aanschaf van een computer of laptop.
3. Tegemoetkoming Schoolkosten: €150 per jaar voor een kind op het basisonderwijs en €300 per
jaar voor een kind op het middelbaar onderwijs.
4. Bijles: Indien de school niet kan voorzien in passende ondersteuning, maximaal 1 jaar bijles per
kind.
Kijk of u in aanmerking komt op www.berekenuwrechtplus.nl/haarlemmermeer.php en vraag de
regeling direct aan! Kijk voor meer informatie over het Kindpakket op
https://haarlemmermeergemeente.nl/kindpakket
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Jeugdgezondheidszorg
Schooljaar 2021/2022

Azadeh Farokhi

Marjolein de Gooijer

Marjolein Beukeboom

Jeugdarts

Jeugdverpleegkundige

doktersassistente

Heeft u vragen of zorgen over uw kind?
Bijvoorbeeld over: groei, ontwikkeling, opvoeding, gedrag, pesten,
zindelijkheid, slapen, hoofdluis.

Neem concact met ons op!
023-7891777
(GGD JGZ Frontoffice)
mdegooijer@ggdkennemerland.nl
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Cursussen en groepen
Inwoners Haarlemmermeer

Schooljaar 2021/ 2022
Aanbod voor kinderen ( inwoners Haarlemmermeer)
Voorjaar 2022
Hoofddorp P Punt, Graan voor Visch
Cursus
Ma 28 feb 7,14,21,28 mrt 4,11 april 8-10
Sociale Vaardigheidstraining 8-10 jaar
Voor meer informatie en aanmelding kijk op www.meerwaarde.nl start elk voorjaar en najaar kosten 35,00
Voorjaar 2022
Hoofddorp P Punt, Graan voor Visch
Cursus
3,10,17,24,31 maart 7, 14 april
Sociale Vaardigheidstraining 10-12 jaar
Voor meer informatie en aanmelding kijk op www.meerwaarde.nl start elk voorjaar en najaar kosten 35,00
Do 25 aug 09.30 -15.00

Hoofddorp Kaj Munk College

2 daagse training

Do 25 en vrijdag 26 aug 2022

Voor aankomend brugklassers ( gratis)

Plezier op school

Aanbod voor ouders ( gratis inwoners Haarlemmermeer) 2021
Do 30 sept
19.30 – 21.30
Hoofddorp CJG Graan voor Visch 14302
30 sept,7,14,28 okt 4 en 11 nov. Voor ouders van kinderen 12+
Di 5 okt.

19.30 – 21.30

Hoofddorp CJG Graan voor Visch 14302
Voor ouders van kinderen 0-12

Woe 27 okt. 19.00- 21.00
Hoofddorp De Veste Schuilenburg 3
27 okt. 3,10,17 nov. 8 dec.2021 Voor ouders van kinderen 0-12
Di 23 nov 19.00 -21.00

Hoofddorp CJG Graan voor Visch 14302
Voor ouders van kinderen 12+

Cursus
Omgaan met pubers
Workshop
Leren Luisteren
Cursus
Positief opvoeden
Workshop
Tieners laten meewerken

Aanbod voor ouders ( gratis inwoners Haarlemmermeer) 2022
Di 1 maart 19.00 – 21.00
1,8,15,22 mrt. 12 april 2022

Hoofddorp CJG Graan voor Visch 14302
Voor ouders van kinderen 0-12

Do 10 maart 19:30 -21:30
Hoofddorp P punt Graan voor Visch 14301
10,17,24,31 mrt, 14 april 2022 Voor ouders van kinderen 12+
Di 10 mei

19.30 – 21.30

Cursus
Positief opvoeden
Cursus
Omgaan met pubers

Hoofddorp CJG Graan voor Visch 14302
Workshop
Voor ouders van kinderen 0-12
Omgaan met ruzie tussen kinderen

Aanbod voor ouders ( niet gratis)
Doorlopend 19.00-22.00
2 bijeenkomsten

Haarlem Zijlweg 200 Haarlem
EHBO bij kinderen
De kosten voor de cursus EHBO incl. reanimatie bij kinderen zijn € 72,60 p.p.

Online aanmelden kan via www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg/cursussen
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