
 

  

2017-2018 

Basisschool de Aquamarijn 
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Nieuws van 

Agenda 
 

 November 2017 

31 okt Lichtjestocht door de wijk 

2  nov Luizencontrole 

6 OR vergadering 

Ouder meegymdag 

7 Nationaal schoolontbijt 

8 Studiedag; leerlingen vrij 

10 Ouder meegymdag 

11 Sint Maarten 

17 

18 

Versieren school, aankomst 

Sinterklaas 

20-24 Rapportgesprekken school 

 

Een groene school 

Voor elke school is het een uitdaging: hoe zorgen we er samen voor dat het 

pedagogisch klimaat in de school prettig is en duidelijk voor alle leerlingen, 

leerkrachten en ouders? Denk aan de relaties tussen leerlingen, de interactie 

tussen de leerkrachten en de leerlingen, de sfeer en orde op school. 

Veel scholen gebruiken hiervoor een methode gericht op sociale 

vaardigheden of burgerschap waarmee ze invloed proberen uit te oefenen 

op het gedrag van leerlingen om zo het pedagogisch klimaat vorm te geven. 

Onze school heeft gekozen voor de methodiek: Oplossingsgericht werken om 

problemen of knelpunten aan te pakken. Hierbij wordt gedacht vanuit het 

handelingsgericht werken (HGW). We kijken bij leerlingen waar zij behoefte 

aan hebben in plaats van dat we kijken naar problemen en beperkingen. We 

richten ons op concreet handelen en oplossingen zoeken in plaats van 

diagnosticeren. We hebben gekozen voor een methodiek in plaats van een 

methode, omdat het flexibel toepasbaar is in verschillende situaties en ruimte 

laat voor de creativiteit van een ieder die hier mee werkt. Het biedt een 

gezamenlijke basis hoe we met elkaar omgaan binnen de school voor 

leerlingen, het team en ouders. 



De methodiek gaat uit van ‘Een groene school’.  

Dat is een school waar iedereen eraan meehelpt 

dat het voor iedereen prettig is om er te zijn! Is er 

iemand die het als ‘rood’ ervaart, dan gaan we met 

z’n allen op ‘oranje’ staan om te bedenken wat een 

ieder kan doen om de school/situatie weer ‘groen’ te krijgen. Dat is onze 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Na de herfstvakantie gaan alle groepen er aan werken om een groene klas te 

worden. Om dit te bereiken gaan zij zelf doelen stellen en hiervoor lessen 

volgen en oefeningen doen. (Bron: DNO onderwijsadvies) 

 

Pauzetijden 
Uit de evaluatie over het continurooster kwam naar voren dat de wisselingen 

van klassen op het plein voor onrust zorgde. 

Dit kwam omdat er tijdens de wisseling 

gewoonweg te veel leerlingen op het plein 

aanwezig waren. Na de herfst vakantie is 

daarom het schema aangepast en zit er bij 

de wisseling bij elke pauze 5 minuten tussen, 

zodat we de wissel op die manier vlot kunnen 

laten verlopen.  

 

Jeugdsportfonds aanvragen  
Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen 

waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die 

kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen 

de sportattributen. Alle kinderen moeten kunnen sporten! 

Het Jeugdsportfonds betaalt de 

contributie en/of de sportattributen 

voor kinderen uit gezinnen die leven 

van een uitkering, in de 

schuldsanering zitten of een 

inkomen hebben onder het sociaal 

minimum. 

Via onderstaande link vindt u informatie en wat u kunt doen om een aanvraag 

in te dienen. U kunt al veel zelf regelen! Mocht u nog hulp nodig hebben dan 



is onze gymleerkracht Laurien hiervoor uw contactpersoon. Zij is op maandag 

en vrijdag aanwezig in de gymzaal. 

www.jeugdsportfonds.nl/aanvraag . 

 

Pauzesport op woensdag 
Iedere woensdag na de herfstvakantie komt 

De Droom speelbus van de Schoor in de 

middagpauze bij ons op school. Er kan dan volop worden gesport. Hockey, 

voetbal, bowling of schepbal. Niets moet, maar alles mag. En natuurlijk onder 

professionele begeleiding. 

 

Ouder meegymdag: 
Maandag 6 en vrijdag 10 november is de allereerste ouder meegymdag op de 

Aquamarijn! Alle ouders/ verzorgers zijn die dag welkom bij hun kinderen in de gymles. Om 

te kijken maar ook om mee te doen!  

Groep 3 t/m 5 gymt een onderdelen les zodat u ziet hoe een gymles eruit ziet en wat zij 

allemaal al kunnen. 

Groep 6 t/m 8 gaat treftballen tegen de ouders en de leerkracht. 

Pak je sportspullen in en kom gezellig meedoen! 

 

Speelplein  
Maandag in de herfstvakantie wordt er gestart met 

het plaatsen van de toestellen op het schoolplein. De 

toestellen worden geplaatst op kunstgras, wat wordt 

verhoogd. Helaas is de wens om het schors te 

vervangen door tegels nog niet gehonoreerd. We zijn 

hierover nog wel in gesprek en ik heb er vertrouwen in dat dit uiteindelijk goed 

gaat komen. Het wachten is op het vinden van de financiële middelen bij de 

gemeente. 

 

 

 

 

 

 

http://www.jeugdsportfonds.nl/aanvraag


GEZOND ONTBIJTEN IS GEEN KUNST! 
Gezond, gevarieerd en lekker!  

7 November doet onze school mee met het ‘gezond 

ontbijten’. Het uitgebreide ontbijt is een 

schoolvoorbeeld van een gezond ontbijt. Dit jaar is 

het een ontbijt met heel veel variatie, zoals 3 soorten 

brood, diverse soorten beleg, zuivel, komkommer, fruit 

en thee. Er valt dus veel te kiezen. Dit ontbijt voldoet 

aan de nieuwste richtlijnen van het Voedingscentrum. Samen met onze school 

ontbijten ruim een half miljoen kinderen op bijna 3.000 scholen. 

Het enige waar u aan moet denken is om de kinderen op 6 november een bord, een 

mes en een bekertje in een plastic tas, met de naam van uw kind erop, mee te geven. 

Deze spullen nemen de kinderen ook weer mee terug naar huis. Zo zijn we ook nog 

milieubewust bezig! 

  



Nieuws uit het team 

 

 

Ik ben Nikki Verhaar en ik ben 31 jaar 

oud. Ik woon in Almere met mijn vriend 

Bobbie en ons zoontje Senna van 1,5 

jaar.  

 

Ik werk ongeveer 12 jaar in het 

onderwijs.  

Voordat ik naar de Aquamarijn kwam, 

werkte ik op de Zevensprong in 

Danswijk. Hier heb ik jaren met veel 

plezier gewerkt, maar ik merkte dat ik 

toe was aan een nieuwe uitdaging in 

een nieuwe omgeving. Deze uitdaging 

heb ik gevonden op de Aquamarijn en 

ik heb het erg naar mijn zin! 

De bovenbouw vind ik het leukst en ik 

sta momenteel dan ook voor groep 8.  

 

In mijn vrije tijd sport ik graag en ik 

houd ervan om lekker uit eten te gaan. Ook vind ik het leuk om 

zelf lekker te koken en dan uitgebreid te eten met familie en 

vrienden.  

 

  



Bedankt voor uw begrip! 
Op de Dag van de leraar, 5 oktober, waren wij erbij en met ons vele collega’s 

uit het hele land! De staking was een enorm succes. Meer dan 60.000 

leerkrachten, ondersteuners, directies stonden in het Zuiderpark. Nog eens 

10.000 kwamen bij elkaar op andere plekken in het land, met de grootste 

lokale manifestatie in Groningen waar 6.000 stakers op de drafbaan bijeen 

kwamen. Zeker 90 procent van de scholen was dicht. Een signaal waar de 

politiek niet omheen kan (Bron:AOB). 

Fijn dat zoveel ouders op De Aquamarijn ons gesteund hebben. Sommige 

ouders moesten een extra vrije dag opnemen van hun werk en sommige 

ouders moesten een oppas vinden. Dit hebben wij enorm gewaardeerd. Wij 

voelden ons gesteund in onze actie! Het was voor ons weer duidelijk 

geworden dat ook de ouders graag een school willen met gemotiveerde 

leerkrachten met kleinere klassen en aandacht voor hun kind.  

Helaas heeft het regeerakkoord niet gebracht wat er echt nodig is. De 

vakbonden, de schoolbesturen en de onderwijsraden gaan opnieuw in 

beraad of er nog een nieuwe staking moet komen. We hopen op een goede 

afloop! 

Het stakingscomité 

Bron: PO front 

 

  



Nieuws vanuit groep 5 

Wij zijn groep 5 en onze groep bestaat uit 10 meisjes en 12 jongens. 

Onze juf is juf Mirjam en zij is alle dagen in de groep.  

 

Na de zomervakantie was het best 

wennen in groep 5! Taal, spelling en 

rekenen is nu veel moeilijker dan vorig 

schooljaar en we hebben nieuwe vakken 

zoals aardrijkskunde, topografie, 

geschiedenis en verkeer erbij gekregen. 

Dat vinden we heel interessant! We 

hebben onze eerste toets voor 

Aardrijkskunde al gehad! Na de vakantie 

krijgen we onze eerste geschiedenis toets. 

Wij houden van dansen en muziek! Een 

aantal van ons gaan graag naar de 

dansworkshop op De Aquamarijn. We 

verheugen ons nu al op de playback 



show in 

December.  We 

willen graag onze 

‘skills’ laten zien 

op het podium! 

Binnenkort gaan 

we naar een 

voorstelling in het 

theater. We zijn 

heel benieuwd 

hoe dat zal zijn! 

Sommige kinderen gaan liever naar de huiskamer of naar andere 

workshops. Een aantal van ons hebben de kookworkshops 

gevolgd. Super lekker als je je eigen eten mag klaar maken en 

dan zelf mag 

opeten! 

Er zijn ook 

kinderen die van 

sporten houden. 

Er zijn een aantal 

jongens die op 

voetbal zitten. Zij 

gaan naar F.C. 
Almere in Almere 

Haven. Ook vinden we de gymlessen van juf Laurien heel leuk! We 

spelen graag een potje 

trefbal! Dit doen we ook 

vaak op het schoolplein. 

Sommige van ons 

zwemmen nog op de 

maandag en gaan 

binnenkort afzwemmen. 

Wij zijn heel blij dat zij ook 

hun zwemdiploma A gaan halen! Behalve van sporten houden wij 

natuurlijk ook van gamen en werken op de computer! 



Er zijn veel kinderen in de groep die van rekenen 

houden! We zijn hier trots op en we doen ons best! 

Wij oefenen iedere week de tafels, dat vinden wij 

leuk! We hebben leren meten en hebben nu de 

kilometer geleerd! Taal en spelling vinden wat 

minder leuk om te doen maar we doen het wel. 

In de groep hebben we een anti-pest clubje 

opgericht. We hebben gele 

armbandjes gekregen 

zodat je kan zien wie er lid 

van de club is. We hebben 

elkaar beloofd dat we niet meer pesten 

en dat we elkaar helpen als we zien dat 

er iemand gepest wordt. Ook hebben we 

met elkaar afspraken gemaakt over het 

buitenspelen. We hebben nu minder 

ruzies.  De komende tijd gaan we verder 

met het oefenen in luisteren naar elkaar! 

We willen graag dat het stil is als er 

instructies gegeven worden zodat 

iedereen goed kan opletten. We hebben 

zelf bedacht dat we liever in groepjes van 

twee of drie zitten zodat het werken beter gaat. Luisteren naar 

elkaar vinden we ook handig voor andere activiteiten zoals een 

spelletje spelen! 

Lieve groetjes 

van groep 5! 

  



Nieuws vanuit het zwembad 

 

Kijklessen zwemmen 

Alle ouders van groep 3,4 en 5 zijn van harte 

welkom om te komen kijken bij de zwemlessen. 

 

De data zijn: 

 30 oktober 2017 

 19 februari 2018 

 14 mei 2018 

 

 

 

Binnenkort mogen er een heleboel leerlingen 

afzwemmen voor hun diploma. Ook dan mag u 

natuurlijk komen kijken!   



Nieuws van het activiteitencentrum 
Voor, door en met bewoners 

Wandel mee! 

In de Lichtjestocht de Wierden- de Laren  

Dinsdag 31 oktober organiseert de bewonerscommissie 

de Wierden- de Laren weer de beroemde lichtjestocht. 

 

Volg het spoor van lichtjes en beleef alles wat je tegenkomt op de route, 

soms iets moois, soms iets leuks en soms een beetje spannend.  

Het is natuurlijk erg leuk om je te verkleden, maar dat hoeft niet. 

 

Kinderen en hun ouders kunnen de route lopen tussen 17.00 en 19.00 uur. 

Daarna staat er voor de wandelaars iets lekkers te drinken en te snoepen 

klaar in de Aquamarijn.  

Wij leden en vrijwilligers van de Bewonerscommissie hopen jullie in de 

wandeling tegen te komen! 

 

 

Lichtjestocht de Wierden- de Laren 

31 oktober 2017 

17.00 tot 19.00 uur  

 

Start wandeling: bij De Aquamarijn , Meerveldplein 4-6  (t.o. AH) 

Deelname gratis 



Nieuws van Aquatief  

De eerste periode van de activiteiten zit er al weer op, veel 

cursussen zaten redelijk vol. Dat was erg fijn en leuk! Na de 

herfstvakantie gaan een aantal activiteiten gewoon door en wel 

tot de kerstvakantie, ook op dezelfde tijden. De meeste 

activiteiten beginnen om 14.15 uur. 

 

Maandagmiddag Dinsdagmiddag Woensdagmiddag Donderdagmiddag 

Knutselen met 

tante Ellie 

Visagie voor de 

meiden 

streetdance/ 

Afrikaanse/salsa 

dans vanaf groep 

3 

De Droom 

Speelbus 

(Sporten in de 

gymzaal) 

De Kunst bus Peuter/kleuterdans 

voor groep ½ en 

de peutergroepen 

  

 

Koken: nog 3 X : 31 oktober, 7 en 14 november 

 

 

Mocht uw kind het leuk vinden om mee te doen met de 

kooklessen?  Dat kan altijd, voor €4,00 per keer kan uw kind kennis 

maken met de gezonde koude keuken onder begeleiding van 

Kevin Nijholt. Uiteraard wel eerst opgeven via bosch@deschoor.nl , 

anders kunnen we niet genoeg eten in huis halen. 

 

 

  

mailto:bosch@deschoor.nl


Mad Science; de Naschoolse Techniekcursus 

Vorige week hebben uw kinderen een promo show gehad van 

Mad Science, een erg leuke en vooral leerzame cursus over 

wetenschap en techniek! Dit kunnen zij in de praktijk gaan 

brengen. Zij krijgen na iedere keer een proefje mee naar om thuis 

te experimenteren.  

Bij voldoende  opgaves zal deze cursus op de dinsdagmiddag zijn 

in de Aquamarijn, starttijd: 14.15 tot 15.15 uur. 

 Dag 1:  7-11-2017 

 Dag 2: 14-11-2017 

 Dag 3: 21-11-2017 

 Dag 4: 28-11-2017 

 Dag 5: 12-12-2017  

 Dag 6: 19-12-2017  

 

Het opgeven en betalen gaat helemaal via Mad Science! Dit kan 

met deze link: https://inschrijven.mad-science.nl/ . 

Mocht het echt te duur zijn voor u maar u vind dat het wel iets 

voor uw kind is, wil ik dit graag weten! Dat kan via de mail 

bosch@deschoor.nl of  op school. Maandag en donderdag ben 

ik, bijna altijd, op De Aquamarijn te vinden. 

We zijn nog met een paar leuke activiteiten bezig, zoals virtueel-

reality schilderen in de ruimte en tekenlessen. Uiteraard komt na 

de herfstvakantie een nieuw activiteiten boekje uit! 

Houd de mail in de gaten! 

Met actieve groetjes, 

Zwany 

  

https://inschrijven.mad-science.nl/
mailto:bosch@deschoor.nl


Goed nieuws! 

Onze school is één van de 2971 basisscholen die 

mag meedoen aan ‘EU schoolfruit’.  

Dit betekent dat we vanaf week 45 t/m week 16, 3 

soorten fruit per week krijgen zoals appels, 

sinaasappels, ananas, komkommers, meloenen en 

tomaten. Het is altijd weer leuk om te zien hoe de 

kinderen van het fruit genieten! 

  



Nieuws van de MR 

Verkiezing nieuw MR-lid 

Op 27 september is tijdens de algemene 

ouderavond bekend gemaakt wie 

namens de ouders de MR gaat versterken. 

Een 3-tal moeders had zich aangemeld 

om zich kandidaat te stellen voor een plek in de MR. Aangezien er 

slechts plek voor 1 MR ouder was, konden alle ouders hun stem 

uitbrengen. Op 27 september werd tijdens de algemene 

ouderavond bekend gemaakt dat Loubna de meeste stemmen 

had gekregen. Hieronder ziet u de uitslag. 

  

Opkomst %   

gestemd 13% 

geen stem 87% 

Eindtotaal 100% 

  

Kandidaten 

% van de 

stemmen 

Loubna el 

Ghouch 59% 

Jaffa de Liever 27% 

Nathalie 

Pruijssers 14% 

Eindtotaal 100% 

  

Wij heten Loubna van harte welkom! 



Nieuws van Go! 
 

Welkom! 

 Bara Aznadi 

 Salma Abdelhalim 

 Emma van den Boogert 

 Moneeb Mohebbi 

 

Jarig 

 5-11 Lyshanaily Simao (3 jaar) 

 14-11 Samantha Kuijpers (4 jaar) 

 27-11 Inaya Chotoo (4 jaar) 

 

Afgelopen twee weken zijn wij bezig geweest met de kinderboekenweek. De groep was versierd met 

spinnetjes en zelf gemaakte spookjes. Het boek "Het spook Nijntje" gingen wij elke dag voorlezen in de 

groep en wat een pret! 

 

Na de herfstvakantie gaan wij verder met thema "dieren in de herfst" en zullen wij op donderdag 1 

november en vrijdag 2 november met de ouders en kinderen naar het bos gaan. Op de donderdag 

gaan wij ook samen met de kleuters! 

 

In de maand november krijgen wij vier nieuwe kinderen, waar wij met smart op zitten te wachten! 

Wij wensen deze kinderen veel leerplezier bij ons op de speelzaal. 

 

Er gaan ook twee lieve meiden naar de basisschool. Wij zullen Inaya en Samantha gaan missen maar 

wij wensen ze wel heel veel leerplezier op de Aquamarijn! 

 

BSO 
Welkom! 

 

 Eve Heinlein 

 Amina Jubithana 

 Rayn Jubithana 

 

Bij de BSO zijn wij weer wat groter geworden met de komst van drie nieuwe kinderen. Wij zijn blij!!! 

De kinderen gaan elke dag buiten fietsen, voetballen of spelletjes doen. Met het thema hebben wij 

heksenhoeden en pompoenen geknutseld. 

 

KDV 
 

Welkom! 

 Angelo Ugolin 

 Dane Heinlein 
 

Jarig: 

 10-11 Daisy van den Born 

 
Bij de dagopvang zijn wij ook bezig geweest met de kinderboekenweek. Het boek: “Spook Nijntje” 

hebben wij voorgelezen en daarna hebben we spookjes gemaakt. 

 

Op de gang staat een vertelkast met allerlei attributen die te maken hebben met de 

kinderboekenweek. Maar die spinnetjes voor de ingang is toch wel een beetje spannend! 

 

Wij wensen de nieuwe kinderen veel speel- en leerplezier bij de dagopvang! 

 

 

  



Nieuws vanuit Your Musiqskool 

Muzieklessen op de Aquamarijn 
  

Ben je 

helemaal 

gek op 

muziek, hou 

je van 

zingen of 

zou je 

graag een 

instrument 

willen leren 

spelen?  Op 

de Aquamarijn kan je gewoon vanuit school direct door naar 

muziekles bij Your Musiqskool, jouw plek voor muziekles!  

 

Muziekles onder schooltijd 

De afgelopen weken hebben de groepen 1 t/m 4 ook muziekles 

gehad onder schooltijd van ‘Muziekjuf’ Julia. De kleuters hebben 

muziekles gehad over hoe je muziek kan maken met alledaagse 

voorwerpen in de klas en leerden daarbij het lied ‘Wat is dat voor 

een ding’. Wat deden ze goed mee!  

 

Groep 3 heeft gezongen over de zeppelin, waarmee ze een 

kennismaakten met hoog en laag zingen, en waarbij ze uiteindelijk 

woorden in het lied van de zeppelin moesten vervangen door 

gebaren. Uiteindelijk speelden we daarmee het afval spel, wie het 

wel zong, was af! Ook maakten ze kennis met een aantal 

instrumenten waarmee ze uiteindelijk het lied meespeelden. 

Daarna trakteerden ze juf Julia ook nog eens op liedjes die ze zelf 

in de klas zingen. Wat een feest!  

 



Groep 4 heeft afgelopen week een themales gehad aansluitend 

op de Kinderboekenweek. Op het lied ‘Gruwelijk Eng’ leerden ze 

maar liefst 3 bodypercussie ritmes. Met bodypercussion gebruik je 

je eigen lichaam als instrument door te klappen, stampen, vegen, 

met de vingers te knippen. Wat hebben ze enthousiast 

meegedaan en ook juf Margrieta deed mee.  Uiteindelijk hebben 

ze juf Julia ook laten zien hoe goed ze konden dansen op het lied! 

Kortom het was genieten!   

 

Lesrooster na schooltijd op woensdag:   

14.15 – 17.30  Gitaarles bij docent Jacco Dijs, nog voldoende plek 

vrij (duo en groepsles mogelijk)  

 

14.15 -  17.30  Pianoles bij docent Joris Holtackers, nog enkele 

plekken vrij (alleen privéles).  

 

 

  



Gratis kennismakingsles basiscursus gitaar voor 

kinderen van 9 t/m 12 jaar 

 

 

Kom dan naar de gratis kennismakingsles op 

woensdag 1 november van 14.45 15.30   

Wil jij al heel lang gitaar leren spelen, samen 

met andere leerlingen muziek maken en 

plezier hebben?  

Schrijf je dan voor de basiscursus gitaar. In 12 

lessen maak je kennis met de beginselen van 

gitaarspelen, leer je binnen korte tijd 

eenvoudige liedjes op 1 of meerdere snaren 

spelen en ga je aan de slag met akkoorden 

spelen waarmee je al gauw je favoriete liedjes 

kan leren spelen. 

 

Aanmelden is noodzakelijk i.v.m. beperkt aantal plekken: 

jouwinfo@yourmusiqskool.nl | 036 3001063 | whatsapp/sms: 0646305500  

 

Geen geld voor muziekles? Het Jeugdcultuurfonds helpt! 

Kunt u door omstandigheden (tijdelijk) geen muziekles betalen om lessen voor uw kind? Het 

Jeugdcultuurfonds helpt! Per jaar is er voor elk kind een bijdrage van max. 425 euro 

beschikbaar. Voor het aanvragen of informatie hierover kunt u terecht bij de intern 

begeleider juf Sylvia.   

Meer informatie & een gratis proefles aanvragen 

jouwinfo@yourmusiqskool.nl / 036 3001063 / 0646305500 

  

http://www.yourmusiqskool.nl/lesaanbod/instapcursus-gitaar/
mailto:jouwinfo@yourmusiqskool.nl
http://www.jeugdcultuurfonds.nl/
mailto:jouwinfo@yourmusiqskool.nl


Tips voor de 

herfstvakantie! 

Bibliotheek Almere Haven 

Voor de leerlingen van  groep 4 en 5 van 

De Aquamarijn liggen er speciaal voor ons 

op de jeugdafdeling, in een apart vak, 

boeken ter inzage. Dit keer is het thema ‘Geschiedenis’. De leerlingen hebben 

hiervoor een vraag gekregen en kunnen de antwoorden in de boeken opzoeken. 

Het antwoord op de vraag kan dan na de vakantie bij de eigen leerkracht 

ingeleverd worden. 

 

LEGO-en in de herfstvakantie 

De herfstvakantie staat weer voor de deur; je hoeft je natuurlijk niet te vervelen, want in de 

Architectuurstudio staan we op jou te wachten met bakken en tasjes vol met 

LEGO®steentjes. 

Dus heb je zin in een bizarre uitdaging, meld je dan aan en speel en bouw mee. We zijn er 

voor jullie van dinsdag- tot vrijdagmiddag, van 14 tot 17 uur. 

Elke dag is er een andere opdracht; laat je talent zien en wie weet komt jouw gebouw wel 

op ons Instagram account met de tag #KAF_architectuurstudio! 

Waar? Bij KAF in Almere-Stad 

Wanneer: 24 t/m 27 oktober 

Hoe laat: 14-17 uur 

Kosten: € 3,00 (incl. glaasje limonade) , tickets te verkrijgen via de website van KAF! 


