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Jenaplanschool ‘t Praathuis

De kop is eraf, de eerste schoolweken zitten erop. Veel ouders heb ik al kunnen spreken in
de afgelopen weken en ik heb de indruk dat de meeste mensen goed zijn begonnen na een
fijne zomervakantie. Dat geldt ook voor ons! We zijn lekker uitgerust en hadden er weer zin
in om er samen met de kinderen en ouders een mooi nieuw leerzaam jaar van te maken.
Zeker toen de kinderen op maandag 21 augustus weer binnenstroomden en hun energie
voelbaar was!
We zijn in alle groepen goed gestart. Deze weken besteden we veel tijd aan de groepsvorming, een belangrijke pijler op onze school. En natuurlijk zijn we ook gestart met taal, lezen, rekenen, schrijven, project etc.. We merken aan de kinderen dat ze dat ook echt wel
weer leuk vinden. Kinderen bij de Tijgers zeiden zelfs expliciet dat ze wel weer met de blokuren wilden beginnen…..
Zeker met een aantal compleet nieuwe groepen was het voor ons best wel spannend hoe
het zou gaan die eerste weken. Maar ook de Stokstaartjes, Koala’s, Panters en Vossen hebben een prima start gemaakt. En zoals het spreekwoord luidt: een goed begin is het halve
werk!
Inschrijven broertjes en zusjes
Het zal jullie niet ontgaan zijn maar veel nieuwe ouders weten de weg naar onze school te
vinden. Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee, we gunnen zoveel mogelijk kinderen een
plekje op onze mooie school. Tegelijkertijd proberen we ook de balans te houden en ook
voor de kinderen die al bij ons op school zitten de goede dingen te blijven doen. Onderdeel
daarvan is dat we in de onderbouwgroepen dit schooljaar nog beperkt plek hebben. We
gaan er van uit dat ouders die al een kind op school hebben ook eventuele broertjes en
zusjes al hebben ingeschreven. Maar mocht dat niet zo zijn en je kind wordt dit schooljaar
4, schrijf hem/haar dan zo snel mogelijk in! Op die manier voorkomen we ingewikkelde
situaties aan het einde van het schooljaar. Inschrijfformulieren zijn op school verkrijgbaar
en kunnen daarnaast gedownload worden van onze website www.praathuis-culemborg.nl.
Gebruik skeelers
Aan het begin van het schooljaar frissen we met de kinderen de bestaande regels en afspraken weer een keertje op. Zo hebben we het met de kinderen ook gehad over het gebruik van skeelers. De afspraak is dat skeelers alleen gebruikt worden op het asfaltplein en
altijd met bescherming van knie, elleboog en pols. Skeelers horen daarnaast buiten en worden niet in de school gebruikt. Gaat je kind op skeelers naar school, zorg dan dat het ook
schoenen/sloffen heeft. Dat laatste geldt overigens ook voor het gebruik van waveboards.
Helpen jullie ons om samen de school leefbaar en veilig te houden? Bedankt!
Een nieuw gezicht: Jeroen Hiemstra
Mogelijk hebben jullie naast, de al voorgestelde nieuwe gezichten, nog een nieuwe collega
in de school gezien. En mogelijk heb je er iets over gehoord van de kind(eren). Jeroen
Hiemstra is sinds het begin van het schooljaar op dinsdag- en donderdagochtend bij ons op
school. Jeroen is de directeur van Montessori Parijsch maar helaas al geruime tijd ziek. Zijn
reintegratie doet hij op ’t Praathuis en daar zijn wij heel blij mee. Jeroen is namelijk een
ervaren Jenaplanner en heeft als “vraag” meegekregen om onze instructiemomenten nog
verder te helpen verbeteren. Een vraag die op veel Jenaplanscholen speelt en waar Jeroen
de nodige ervaring mee heeft. Wij zijn dus blij met zijn aanwezigheid en inbreng!
Overblijven
De ouderparticipatie bij onze overblijf is één van de parels van onze school. Menig collega is
jaloers als we vertellen hoe dat op ’t Praathuis is georganiseerd en hoe de overblijf reilt en
zeilt. Wij zijn ook ontzettend blij met alle ouders die ons elke dag weer ondersteunen bij de
overblijf en ons zo ook een rustmoment in de dag gunnen. Tegelijkertijd zien we ook een
stijging van het aantal ouders dat om welke reden dan ook het overblijven een keer mist.
Natuurlijk kan het iedereen gebeuren dat je de overblijf, in de hectiek van ieders leven, een
keer vergeet. Maar onze afhankelijkheid van de overblijfouders is dusdanig groot dat de
organisatie in het gedrang wanneer meerdere ouders dit, regelmatig, af laten weten. Om
die reden hebben we besloten om het oude “boetesysteem” weer opnieuw in het leven te
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roepen. Een keertje overblijven missen of vergeten kan, dat zien we door de vingers. Bij de 2e of volgende keer
ontvang je echter een boete van €25,-. Van het totaalbedrag zal speelgoed voor de kinderen worden bijgevuld/
aangeschaft.
Help ons om de overblijf zoals wij die kennen en waar we echt trots op mogen zijn in stand te houden. Al is het
alleen maar omdat het ook leuk is om op die manier een kijkje te nemen in het schoolleven van je kind!
Met vriendelijke groet,
Ellen van der Ligt

Wij verwelkomen in
de

02 Nieuws uit de onderbouw
Start van het nieuwe schooljaar:
Maandag 21 augustus zijn we allemaal weer fris gestart. Bij de Olifanten met het maken
van een tekening waar je was geweest op vakantie. Dit getekende rondje plakten we op een
sinaasappelbordje. De kinderen hadden er allemaal zin in en vonden het erg leuk om elkaar
weer te zien. Gelukkig was het zeker de eerste anderhalve week nog heerlijk zomerweer, dus
hebben we ook vaak buiten gespeeld. Tijdens de vakantie is het altijd vrijheid blijheid, dus we
moesten de eerste week alle afspraken en regels nog eens goed gaan oefenen. Natuurlijk zijn
we ook al bezig met ons groepsdier de olifant. Op de foto kun je zien hoe de kleuters samen een kleurenolifant in elkaar hebben gepuzzeld met behulp van een kleurendobbelsteen
en een kleiner voorbeeld tijdens een rekenlesje.

onderbouw:
Apen:
Rozemarijn Japink
Sophie Bekkers
Olifanten:
Hugo Verbeek
Koen Verbeek
Lizzy van Leur
Romy Jansen
Joep Buijs
Leeuwen:
Neeltje van der Hout
Stein Doeser
Tiemo Bekkers

Waar we ook al heel blij mee zijn is het nieuwe net op onze zandbak, zodat er geen katten meer in het schone
zand kunnen p…..!
Nieuwe gezichten:
Naast dat er weer nieuwe kinderen te begroeten zijn in de onderbouw, hebben we ook twee nieuwe juffen.
Juf Sandra van den Elzen, zij is al stamgroepleidster van de Vossen, samen met Rob. Ze houdt heel veel van fietsen, piano spelen, lezen en theater.
Susan van der Wal, werkt van maandag t/m donderdag op basisschool de Waayer in Tiel en op vrijdag staat ze
wisselend bij de Apen, Leeuwen en Nijlpaarden. Zij houdt van haar huisdieren, koken, bakken en uitstapjes. En
gelukkig houden ze ook allebei heel veel van kinderen!

Maril Klein
Djano Haring
Nijlpaarden:
Lilly Hoekstra
Sara Essbaa
Faysel van Toorn
Sven van den Ende
Kyano Wiesken

Ook de andere groepen zijn gestart met het groepsdier, voorstellen van de nieuwe kinderen, de afspraakjes in de
groep, want het blijkt dat je soms ook veel kan “vergeten” in 6 weken.
Bij de Nijlpaarden zijn de eerste appels alweer van de boom geplukt en hebben de kinderen o.l.v. 3 moeders er
lekkere warme gevulde appels van gemaakt.
In ieder geval waren alle kinderen en juffen weer blij elkaar te zien en we gaan er weer een super gezellig, warm,
creatief, inspirerend, rijk jaar van maken vol verwondering en bewondering voor elkaar.

Stamgroepavond:
Op dinsdag 29 augustus heeft de onderbouw haar stamgroepavond gehouden.
Er was een goede
opkomst en naast het voorstellen van de ouders onderling zijn er weer veel vragen gesteld en beantwoord. Na de
pauze kwam Evelien Worst van "de bibliotheek op school" vertellen over het belang van voorlezen. Het is maar
goed dat de verhaaltjes tegenwoordig kindvriendelijker zijn dan vroeger, want Evelien begon met het voorlezen
van een verhaaltje over een jongetje dat maar bleef duimen.... dat liep niet goed af!
Verder hebben wij
die avond aandacht besteed aan de vraag voor extra handen in de klas en voor de hele school. De intekenlijsten
liggen nog bij de groepen en hangen in de hal op de schuifwand.
Tevens hebben wij die avond nog eens benadrukt dat het van groot belang is om jongere broertjes en zusjes
z.s.m. in te schrijven. Het inschrijfformulier staat op de website van school.
De stamgroepleidsters van de onderbouw hebben de avond als zeer prettig en waardevol ervaren.
Kleuterklets
Zoals eerder genoemd hebben de Nijlpaarden appels gemaakt gevuld met rozijntjes en honing.
Leroy: "Ik vind het niet zo lekker, het smaakt naar leverworst!"

03 Nieuws uit de middenbouw
Nieuwe leerlingen
Wij verwelkomen dit schooljaar alle leerlingen uit de middenbouw. In het bijzonder Tim, Noah, Yuna, Evie, Rover, Bregje en Milan. Zij zijn dit schooljaar nieuw op onze school. Wij wensen ze een hele fijne tijd op ’t Praathuis.
De eerste schoolweken
De eerste twee weken gaan we ons groepsdier leren kennen. We zoeken informatie, maken knutselwerken over
ons groepsdier maar we leren elkaar ook beter kennen.
Na het kennismaken met het groepsdier gaan we over naar het thema van het kamp. Dat gaat dit jaar over de
Middeleeuwen.
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Stamgroepavond middenbouw
Op dinsdagavond 5 september staat de stamgroepavond voor de middenbouw op de jaarplanning.
De stamgroepavond bestaat uit een deel informatie over de stamgroep van uw kind(eren) en een deel over de
leesmethode Lijn 3, de nieuwe schrijfmethode Klinkers en de zorgstructuur binnen onze school.
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03 Vervolg nieuws uit de middenbouw
Nieuwe collega's in de middenbouw
In de middenbouw hebben we drie nieuwe gezichten.
Kim is afkomstig van de Distelvlinder. Maar nu is ze op maandag, dinsdag en woensdag werkzaam bij de Dolfijnen. Kim heeft al
eerder op 't Praathuis gewerkt en is voor ons dus geen onbekende. Ze heeft er erg veel zin in om weer bij 't Praathuis aan het
werk te gaan.
Dit jaar is er ook een nieuwe stamgroep: de Stokstaartjes. Deze nieuwe groep hebben ook twee nieuwe stamgroepleidsters.
Linda is afkomstig van de Kaardebol. Dit jaar voor het eerst bij 't Praathuis. Linda werkt op woensdag,
donderdag en vrijdag bij de Stokstaartjes. We hebben gezien dat ze vol enthousiasme aan haar Praathuis
avontuur is begonnen.
Naast Linda staat een oude bekende.
Patricia heeft een aantal jaar in de bovenbouw gewerkt maar is nu weer terug bij de middenbouw.
Ook Patricia heeft er weer erg veel zin in dit schooljaar.
Patricia werkt op maandag en dinsdag bij de Stokstaartjes.
Wij wensen de nieuwe collega's heel veel plezier in de middenbouw op 't Praathuis.

04 Nieuws uit de bovenbouw
Hoera….een nieuw schooljaar!
De vakantie is voorbijgevlogen en inmiddels zijn we alweer aan de derde schoolweek begonnen. We zijn het jaar in de bobo goed
gestart. Wat was het fijn om elkaar weer te zien! De eerste week hebben we veel groepsactiviteiten gedaan. We moeten elkaar
tenslotte goed leren kennen. Langzaamaan zijn we ook gestart met rekenen, taal en spelling. Voor onze zesdejaars zijn er veel
nieuwe dingen te ontdekken. Gelukkig zijn de zevende - en achtstejaars altijd bereid om te helpen. Het is voor iedereen nog een
beetje zoeken en gelukkig is daar ook tijd en ruimte voor. De zevendejaars zetten voorzichtig hun eerste stapjes richting het voortgezet onderwijs. Voor onze achtstejaars is het spannend, zij gaan hun allerlaatste Praathuisjaar in en de keuze voor een middelbare school wordt gemaakt. Onze bovenbouwers hebben in ieder geval veel zin in het nieuwe schooljaar!
Stamgroepavond
Op donderdagavond 7 september is de jaarlijkse stamgroepavond van de bobo. Inmiddels hebben jullie de uitnodiging per mail
ontvangen. We hopen alle ouders die avond te mogen ontmoeten.
Kringen
In de bovenbouw houden de kinderen drie kringen per jaar. Dit jaar hebben we de opzet en inhoud daarvan iets aangepast. Zo
vervalt voor de zesde en zevendejaars dit jaar de proefjes/observatiekring en houden zij in plaats daarvan een hobbykring. Dit
wisselen we af om te voorkomen dat de kinderen gedurende drie jaar in de stamgroep niet steeds dezelfde proefjes/
observatiekringen voorbij zien komen en het kijken en luisteren naar elkaar dus aantrekkelijk blijft. Leerlingen kunnen er dit jaar
ook voor kiezen om de hobbykring (groep 6,7) en de verslagkring (groep 8) samen te doen. Dat vraagt om planning, organisatie
en samenwerking van de kinderen en dat is een goede vaardigheid om te ontwikkelen met het oog op het voortgezet onderwijs.
Op de stamgroepavond vertellen we hier nog het één en ander over. Het kringenrooster wordt eerdaags door de stamgroepleiders
gemaild. Vanzelfsprekend ontvangen jullie daarbij ook de uitleg van de kringen.
Sloffen
We hebben op ’t Praathuis een heerlijk plein met allerlei geweldige plekken om te ontdekken, te ontmoeten en te spelen. Dit plein
zorgt ook wel voor veel troep in de lokalen. Mede daarom dragen we sloffen in de bobo. Op de gangen voor de kapstok is ruimte
gemaakt om de schoenen te parkeren en in te wisselen voor een paar sloffen. Het kan natuurlijk zijn dat een kind gebaat is bij het
dragen van een speciaal soort schoen of zooltje, voor deze kinderen geldt natuurlijk dat gezondheid (en welbevinden) voorop
staat. Laat dit dan even weten aan de stamgroepleider.
Kamp
Over een paar weken gaan we al op kamp. Het thema van dit jaar is “de Middeleeuwen”. Welke activiteiten zullen we allemaal
gaan doen en wat voor spannend en grappig verhaal staat ons te wachten? Natuurlijk zijn we ook erg benieuwd naar het kamplied!
Het belooft in ieder geval weer een fantastisch kamp te worden.
Gym
Op maandag gaat de bobo gymmen. Voor gym gelden een aantal belangrijke afspraken omtrent veiligheid en hygiëne, die we
graag voor de stamgroepavond willen vermelden: Alle kinderen dragen geschikte gymkleding en gymschoenen (geen donkere
schoenzool). Kinderen met lang haar dragen dit in een staart. Sieraden moeten worden ingeleverd bij de stamgroepleider. Wanneer er niet mee gegymd kan worden, willen wij hierover graag middels een briefje op de hoogte worden gebracht. Natuurlijk kan
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05 Vervolg nieuws uit bovenbouw
dit ’s ochtends ook even persoonlijk gemeld worden. De Vossen gymmen van 08.45 uur tot 10.15 uur, de Panters en
Koala’s van 11.00 uur tot 12.30 uur.
Drakenmuur
Traditiegetrouw beschilderen alle achtstejaars een mozaïektegeltje aan het eind van hun basisschoolperiode. Deze tegeltjes komen vervolgens op de drakenmuur om zo de oud-leerlingen te vereeuwigen. Het opplakken van deze tegeltjes
kost tijd en we zijn daarom op zoek naar ouders die het leuk vinden om hierbij te helpen. Zin en tijd? Laat het even
weten!
Tot slot
Wij vinden het erg prettig dat ouders ons weten te vinden. Loop gerust binnen om een afspraak te maken of om iets te

05 Doppen verzamelen
Alle doppen verzamelen!
Op vrijdag 15 september is het Keep-it-clean-day.
Samen met andere scholen in Culemborg wordt een recycle-kunstwerk gemaakt op de gemeentewerf aan de Triosingel. De Tijgers
en de Koala's doen hier aan mee.
Om een mooi kunstwerk te realiseren is ons gevraagd om doppen mee te nemen. Hierbij hebben we jullie hulp nodig. Wij vragen
jullie om thuis doppen te sparen en deze mee naar school te nemen. In de grote hal staat een bak waar de doppen worden verzameld.
Bedankt!

05 Opslagruimte gezocht
Wij zijn dringend op zoek naar opslagruimte voor het leerlingmeubilair dat we nu even niet gebruiken maar volgend
schooljaar weer wel, uiteraard tegen geringe kosten….
Het gaat in totaal om 31 tafeltjes en 38 stoeltjes. Wie o wie kan ons hiermee helpen?
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05 Even voorstellen
Mijn naam is Susan van der Wal. Ik ben bijna 20 jaar werkzaam in het onderwijs. De afgelopen
15 jaar werkte ik fulltime op o.b.s. de Waayer in Tiel voor groep 1/2.
Ik ben getrouwd met Iban en ik heb twee zoons. Kevin van 12 jaar. Hij is dit jaar gestart op de
middelbare school in Geldermalsen en mijn jongste zoon is 10 jaar. Hij zit in groep 8 op de Waayer
in Tiel.
Vanaf dit schooljaar ben ik elke vrijdag te vinden bij een van de onderbouwgroepen op het Praathuis in Culemborg. Ik heb er heel veel zin in.

Hallo Praathuisouders,
Terug van weggeweest ben ik nu weer op mijn plekje bij ’t Praathuis.
Na 4 jaar werkzaam geweest te zijn bij de Distelvlinder had ik daarvoor al 12 jaar bij ’t Praathuis gewerkt.
Ik heb 10 jaar voor de giraffengroep (kleuters) gestaan en daarna nog een periode middenbouw. Op de
Distelvlinder had ik een groep 3 en 4. Dit schooljaar ben ik samen met Stella de stamgroepleerkracht van
de dolfijnen. Iets waar ik heel veel zin in heb! Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag.
Voor de ouders die mij nog niet kennen. Ik ben 39 en woon samen met Koen, Mink (8 jaar) en Manu (8
maanden) in de wijk ‘de Hond’. Als kind heb ik vroeger zelf een aantal jaren op ’t Praathuis gezeten.
Door mijn Praathuis verleden kan ik dus wel zeggen dat ik mij erg verbonden voel met onze school J. Ik
kijk erg uit naar een mooi schooljaar met jullie en jullie kinderen!
Tot ziens, Kim van Zuilen
Beste ouders en lieve kinderen,
Graag wil ik mij aan jullie voorstellen als nieuwe stamgroepleider op ‘t Praathuis.
Mijn naam is Linda de Blécourt.
Ik ben getrouwd met Dolf en samen hebben we drie kinderen; Jan, Bart en Charlotte.
Ik woon op de Appelboom in Culemborg en ben sinds 1980 werkzaam in het Openbaar basisonderwijs.
Met veel enthousiasme ben ik gestart als stamgroepleider bij de Stokstaartjes, waar jullie mij op woensdag,
donderdag en vrijdag kunnen vinden.
In mijn vrije tijd ben ik graag buiten. Wandelen en dan het liefst aan het strand en tennissen vind ik leuk
om te doen.
Daarnaast houd ik erg van muziek en bezoek ik geregeld concerten met muziek uit de jaren zeventig.
De eerste weken op ‘t Praathuis heb ik ervaren als gezellig en warm. De Stokstaartjes is een fijne groep waar we elkaar al steeds
beter leren kennen.
Ik hoop met velen van jullie in de komende weken kennis te maken.
Vriendelijke groeten van Linda de Blécourt
Even voorstellen.
Mijn naam is Tilly Otte. Samen met Herman woon ik al heel wat jaren in Tiel. Ik heb jarenlange ervaring in het
onderwijs m.n. gericht op het begeleiden van kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte en het ondersteunen van de leerkracht en ouders daarbij. Samen met alle betrokkenen oplossingen te bedenken die tot een mooi,
maar vooral ook haalbaar resultaat leiden is voor mij telkens weer de uitdaging, waarbij het kind centraal staat en
eigenaar is van zijn of haar eigen ontwikkeling.
Na mijn opleiding heb ik meerdere vervolgcursussen en opleidingen gevolgd waaronder preventieve ambulante
begeleiding en coach bij gedragsproblemen.
Hiervoor heb ik binnen het Speciaal Basisonderwijs diverse functies mogen vervullen. De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest
voor het Samenwerkingsverband Tiel als preventief ambulant begeleider en coördinator van Focus onderwijszorgzorgcentrum. Bij
de start van BEPO (Betuws Passend Onderwijs) is Focus opgehouden te bestaan en ben ik mij wederom gaan richten op de aansturing, begeleiding en ondersteuning binnen de SBO-school. En nu weer tijd voor een verandering.
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te tuinieren, muziek te luisteren en te maken op mijn saxofoon, af en toe een Waddeneiland of een stedenbezoek en vooral bronzen beelden maken.
Inmiddels zitten de eerste twee weken er al weer op.
Ik heb erg veel zin in mijn nieuwe baan, om samen met Josien en alle collega’s de interne begeleiding te mogen organiseren en
vorm te geven.
Meer weten, of even kennismaken? Kom gerust even binnen lopen.
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06 Nieuws uit de OV
Jaaropening 2017-2018
De jaaropening van ’t Praathuis door middel van een extra Praathuis café op vrijdag 25 augustus was een
succes. Zon, muziek, lekkers en ouders die met elkaar stonden te kletsen zorgden voor een gezellig geheel.
De oudervereniging heeft er weer zin in om samen met de ouders en het team er een mooi jaar van te gaan
maken.
Ouderhulp

Ja, je kunt je weer opgeven voor de school brede ouderhulp via de inschrijfformulieren die in de grote hal van het hoofdgebouw hangen! Er is hulp nodig voor o.a. kerst,
sinterklaas, het lente ontbijt, muziek en zang, bij de schoolfotograaf, klussen in en om
de school, de dyslexie leesgroep in de bovenbouw, avond vierdaagse, het projectfeest, de musical van groep 8, ’t Praathuiscafé, hulp voor in de schooltuin, het documentatiecentrum, kijkochtend, iemand die een dag conciërge wil zijn en 2 vrijwilligers
die in de kascommissie willen.
Ouderhulp is een belangrijk onderdeel van Jenaplan onderwijs. Dat gebaseerd is op
de 3-hoeksrelatie; kinderen, ouders en het team. De ouders zorgen door middel van
de ouderhulp dat ’t Praathuis een veel leukere school is. En daarnaast is ouderhulp
vaak ook gewoon heel erg leuk en gezellig om te doen. Dus meld je nu aan.

4-Daagse
Wie o wie wil in juni de organisatie van de 4-daagse van Ruud van Uffelen overnemen? Ruud houdt er na 10 jaar trouwe
dienst mee op. Er liggen uitgebreide draaiboeken voor de organisatie van de 4-daagse klaar, dus wie heeft er zin in? Je kunt
je aanmelden via de OV.
De Oudervereniging
De OV is bereikbaar via mail: ov.praathuis@opo-r.nl, het postvakje OV in de keuken en via onze voorzitter Peter Westerholt
06-22267005. Daarnaast kan je ons natuurlijk altijd aanspreken op school. Peter Westerholt (Jochem Beren, Sam Tijgers),
Kate van Kinderen (Odin Stokstaartjes), Jacobien Falk (Jonathan Kikkers, Joachim Nijlpaarden), Nina de Hondt (Finn Stokstaartjes en Juna Leeuwen) en Kjeld Verhoeven (Noor Panters).

Van links naar rechts Kjeld, Nina, Kate, Jacobien en erachter Peter.
De eerste openbare OV vergadering van het nieuwe schooljaar is dinsdag 12 sept om 20.00 uur bij een van de OV leden
thuis.

Jenaplanschool
‘t Praathuis
Meerlaan 26
4103 XZ Culemborg
0345-514111

09 Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 3 oktober 2017.
Kopij kunt u tot 25 september 2017 mailen naar
m.born@opo-r.nl

Jenaplanschool ‘t Praathuis
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