
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beste ouders, leerlingen en kleuters, 

 

 

Het jaar 2021 is weer voorbij gevlogen.  Ik heb het gevoel dat het ganse jaar in het teken van corona 

stond…..  De vraag die velen zich stellen is: ‘En wat brengt het nieuwe jaar 2022?’  Niemand die het 

weet, maar de kans bestaat dat we nog even met corona opgescheept zitten.  We zijn in ieder geval 

blij dat de klassen maandag terug opengaan en dat we met volle goesting kunnen starten aan het 

tweede trimester. 

Ik wil dan ook het jaar 2021 afsluiten met een gedicht die het voorbije jaar in een notendop typeert. 

EEN TERUGBLIK OP 2021 

Ik had graag eens een gedicht over een ander onderwerp geschreven 

maar tot op vandaag bepaalt corona nog altijd ons leven. 

We kunnen de woorden PCR-test en quarantaine bijna niet meer horen  

maar ze slaan ons dagelijks om de oren. 

2021 ging moeizaam van start… 

want Covid-19 speelde het nog steeds hard. 

De coronacijfers gingen voortdurend de hoogte in. 

De ziekenhuisopnames, besmettingen en overlijdens waren niet min. 

Tijdens de zomer kregen we opnieuw wat moed. 

Het leven kwam stilaan weer op gang.  

De mondkapjes waren in de winkels niet echt meer van belang. 

De vreugde was echter van korte duur 

Het virus maakte ons leven weer zuur 

Strengere maatregelen werden opnieuw van kracht. 

We zouden op den duur vergeten 

hoe het leven er heeft uitgezien twee jaar geleden. 

Even, nog heel even, op de tanden bijten en hopelijk wordt alles weer normaal. 

Ik hoop uit de grond van mijn hart  

dat 2022 iets positiever start. 

 



Laat ons maar in 2022 vooral genieten.  Genieten van het moment, genieten van de kleine dingen 

van het leven.   Dat willen wij jullie dan ook van harte wensen voor het jaar 2022. 

Samen met de kinderen hebben we er alvast heel veel zin in en kijken we uit naar de komende 

maanden……..  Jan Goethals en het voltallige personeelsteam. 

 

Wij wensen iedereen 

een schitterend 2022!!! 

Vele zoenen uit het 

eerste leerjaar 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

VERBOUWINGSPLANNEN VOOR ONZE SCHOOL 

 
Voor het jaar 2022 zijn er twee verbouwingsdossiers klaar voor de Steenweg.  Het eerste 

dossier is het nieuw bouwen van het speelplaatsafdak met een buitenklas en fietsenstalling.  

Het tweede dossier wordt midden januari ingediend.  In het tweede dossier staat het 

vernieuwen van het platte dak op de klaslokalen, het vernieuwen van de buitendeuren van 

het schoolgebouw en het isoleren van de voorgevel en plaatsen van crepi.  Dit is een eerste 

fase in het masterplan voor de school.  We hopen in het eerste trimester van het schooljaar 

2022-2023 van start te kunnen gaan.  Ondertussen tonen we u het juiste ontwerp die is 

ingediend voor de speelplaats met buitenklas. 

      

 

                                             FOTO 1 

 
                                         

                                     FOTO 2 

De Sint bracht ons leuke geschenken. En we schreven onze 

eerste nieuwjaarsbrief met pen. We rekenen al tot en met 8. 

Ook het lezen met Hup gaat mega goed vooruit! Ons eerste 

puntenrapport is klaar. De online lessen laten we even zo,  we 

gaan genieten van een deugddoende vakantie. Want in 2022 

vliegen we er terug in. ☺  



 

 

Woordje uitleg:  FOTO 1: de speelplaatsoverkapping met in het midden een buitenklas 

met verschuifbare wanden zodat deze ruimte optimaal kan gebruikt worden als speelruimte 

bij regenweer. 

                               

                             FOTO 2: straatkant: gedeelte met kijkopeningen voor de kinderen en 

raamgedeelte naar de straat zodat er een ‘openkijk’ is naar het straatgedeelte en kerkplein.  

De overkapping start bij het hekken en gaat langzaam opwaarts tot in het midden van de 

buitenklas. 

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT KLAS 5 

 

Indische tak 
 

Wij hebben in de klas nieuwe diertjes erbij, onder andere Indische 

wandelende takken of in het Latijns:  Carausius Morosus. 

 

Hier zijn enkele weetjes: 

 

- wist je dat bij de voortplanting geen mannetjes nodig  

   zijn?  

- er is 99, 9% kans is dat er een vrouwtje uit  het eitje komt. 

                                Hier zie je een foto van de eitjes. 

 

- Ze eten klimop, braambladeren, framboos bladeren, eikenbladeren, 

roosbladeren, hazelaar bladeren en ligusterbladeren. 

 



- Het duurt 2 maanden tot de eitjes uitkomen.  

- Hoe kouder de leefruimte hoe langer ze leven 

- hun vijanden zijn: rovende insecten, hagedissen, vogels. 

 

- Als de eitjes worden gelegd, worden de poten felrood.  

- Als ze volwassen worden dan kunnen ze 10 cm lang worden.  

- De nimfen (dit zijn jonge dieren) groeien zonder ouders op. 

- De indische wandelende tak is afkomstig van India.  

 

 

 

 

 

 

    Harley, Mathieu, Margaux en Jinte 

 



De Peruaanse 

wandelende tak  

 

 

 

 

1.Hij is afkomstig uit Noord-Peru. 

2.Hij eet liguster bladeren. Dat komt van de ligusterhaag. 

3.Zijn leeftijd is 1,5 jaar als hij goed verzorgd wordt. 

4.Hij heeft 3 namen: Peruaanse tak, Peruphasma schultei en 

Black Beauty. 

5.De peruaanse tak heeft veel vijanden, namelijk: vogels, spinnen, reptielen, 

vleermuizen, mieren en bidsprinkhanen. 

6.Zijn uitzicht is: zwart lichaam, gele ogen, gekrulde staart, lange voelsprieten. 

Een vrouwtje is dikker en breder dan het mannetje. 

7.Ze planten zich voort met eitjes. Deze zien eruit als zwarte bolletjes. Die 

komen na 4 à 5 maanden uit, dan worden het nimfen (kleintjes). 

8. Ze leven in het noorden van Peru of in een terrarium van mensen thuis of in 

de klas. 

9.Weetjes!!! Deze soort is ontdekt op een hoogte van 1200-1800m. 



Als je ze aanraakt dan kan er een stof afscheiden dat irriterend is voor je neus 

en je ogen maar het duurt meestal niet lang en is niet giftig. 

De kleine takken zijn heel nieuwsgierig, dus je moet goed opletten als je het 

terrarium open doet dat ze niet ontsnappen. 

 

Geschreven door Lola, Kato en Emma 

 

De  eikenprocessierupsvlinder 
Vanaf het begin van het vijfde leerjaar verzamelden wij meer en meer rupsen. 

Ongeveer een maand later  begonnen  ze zich te verpoppen. 

We waren heel nieuwsgierig die maand. De eerste die uit kwam was de eikenprocessierups . 

 

Hier lees  je informatie van deze vlinder: 

De herkenning zie je door te kijken naar de voelsprieten die een beetje harig zijn, 

net zoals zijn borstkas Je kunt ook kijken naar de vleugels want bij de vrouwtjes is de lengte 14-

15mm en bij de mannetjes zijn ze 16-17mm groot. 

Maar de vlinder mag niet te vroeg juichen, want hij heeft vele vijanden, 

zoals:sluipvliegen,sluipwespen,kevers,wantsen,zweefvliegen, gaasvliegen, 

vogels en de mens !  

Deze dieren zoeken de eikenprocessievlinder het best in streken met veel eiken 

bomen. 

Dit dier was vroeger best wel zeldzaam omdat hij vroeger niet in België  woonde, want hij leefde 

helemaal in Azië:  woooooow ! En nu komt hij echt megaveel voor in België, raar he.  

Naar  het voedsel ben je natuurlijk ook nieuwsgierig. Wel het is eigenlijk zeer simpel: 

gewoon eiken bladeren. De eikenprocessierups eet van kleinere insecten de eitjes . 

Nu nog enkele weetjes: 

1.de zwarte hartjes zijn boosdoeners.(de haartjes prikken)  

2.Ook als je  de eikenprocessierups  niet aanraakt, kan je  jeuk krijgen.  

3. de eikenprocessierups kan wel een hele boom op eten 

4. sommige dieren hebben ook last van de eikenprocessierups 



5.de volwassenen verzamelen rond augustus en september rond eiken om te paren .

  
 

Opgemaakt door Louwis en Maud 

 

In onze klas hebben we ook visjes, namelijk 

 

                                                                              GUPPY’S                    

 

De Latijnse naam voor Guppy’s is Poecilia Reticulata.  De Guppy’s 

komen uit Zuid-Amerika en ze leven daar.  Guppy’s hebben allerlei 

kleuren, ze hebben vinnen en staarten in alle soorten vormen.  Het 

voedsel van de Guppy’s in gevangenschap is diepvriesvoer en 

droogvoer. 

WEL doen: de vissen zoveel mogelijk met rust laten en ze op dezelfde tijd voeren, zo blijven ze rustig 

en worden ze minder gauw ziek. 

NIET doen: een aquarium nemen waar je doorheen kunt kijken want dat geeft de guppy’s vaak een 

onveilig gevoel.  Kies liever een aquarium met plantjes in. 

De Guppy’s dagen hun vijanden uit. Hun vijanden zijn 

grote vissen. 

 
Louise, Brecht en Thimo 

 

 

 

Ook Sint kwam langs……………………… 

De kleuters hebben genoten van een heel lekker Sinterklaas ontbijt op 6 december.  
De kleuters waren in de ochtend van 6 december helemaal in de ban van de handen op de ramen en 

op de vloer. Wie was er hier in de klas geweest? Na het enthousiasme en een energiebom die 



losbarstte van rond rennende kinderen zoekend naar handen en lekkers waren ze heel blij met hun 

volle schoentjes en de nieuwe fiets!  

We genoten ook van een lekker sinterklaas ontbijt gesponsord door het oudercomité. Weeral bij de 

kleuters verbazing toen we de eetzaal binnenkwamen voor ons fruitje. De kleuters vonden het 

helemaal niet erg om hun fruitje in te wisselen voor ander lekkers.  

We hebben genoten van dit gezellig eetmoment!  

De kleuters van De Kleutergaard en juf Sara, Caroline. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De grote SINTERKLAASSHOW – 2de Leerjaar 

 

Op woensdag 1 december kwam de Sint met zijn Pieten langs op onze school.  

Samen met de kleuters, het eerste en het derde leerjaar, mochten we in de eetzaal kijken 

naar hun mooie show: 

 

‘Kokpiet kwam op het podium en hij liet een dikke scheet. Toen zei hij dat hij een taart 

moest bakken voor Coole Piet zijn verjaardag, maar dat moest nog geheim blijven, het moest 

een verrassing worden.’ (Lou) 

‘Kokpiet vertelde ook dat hij nog geen tijd had om over de daken te lopen, want hij moest 

alles nog klaarmaken voor de verjaardag van Coole Piet’ (Winne) 

‘Kokpiet deed iedereen geloven dat de taart voor Sinterklaas was, ook al was dit eigenlijk 

niet zo. Nu dacht de Sint natuurlijk dat de taart echt voor hem was… (Jorre) 

‘Kokpiet was ook een echte grapjas. Zo maakte hij een aantal grapjes met de Sint. Hij gaf 

hem een speelgoedkip, een hamburger die piepte,… om op te eten. Dit lukte natuurlijk niet!’ 

(Démaro) 

‘Om Coole Piet een beetje af te leiden, zei de Kokpiet dat hij even borden moest gaan 

zoeken. Zo kon hij aan de Sint opbiechten dat de taart eigenlijk voor de verjaardag van Coole 

Piet was.’ (Ilja) 

‘Nu begreep de Sint het helemaal. Natuurlijk kon de taart niet voor hem zijn, want hij is pas 

jarig op 6 december.’ (Mories) 

‘Kokpiet haalde Coole Piet er bij en deed een blinddoek voor haar ogen. We riepen allemaal 

samen ‘Hiep, hiep, hoera!’ en de taart kwam tevoorschijn. (Brent) 

‘Iedereen was blij, want ze kregen allemaal een stukje taart.’ (Marcel) 

‘We hebben veel gedanst en gezongen. Het was echt heel leuk!’ (Serafim) 

 

‘Ik vond het jammer dat ik niet mee kon kijken naar de Sinterklaasshow, maar op vrijdag 

bracht de Sint cadeautjes in onze klas en dat vond ik wel super leuk. We kregen een zakje 

snoep en Smart Games.’ (Wout) 

 

  

    

 

 



Pietengym in de klas bij juf. Louise en juf. Emmy 

De oudste kleuters hadden tijdens het thema ‘Sint’ een 

pietengym in de klas. De kleuters hadden zin om even fit te 

worden als de pieten. Er was een loopband, crosstrainer en een 

gymmatje waar ze heel wat oefeningen konden doen volgens 

verschillende opdrachtkaarten. Zo hebben de kinderen allemaal 

een pietendiploma kunnen verdienen.                       

 

 

 

 

Samen met enkele kleuters in de klas maakten we een eigen schoorsteen 

uit kosteloos materiaal. De kinderen mochten zelf cadeautjes inpakken om 

ze tot slot zelf in de schoorsteen te proberen gooien. Zo kwamen ze weer 

een stapje dichter tot het verdienen van een pietendiploma.  

 

 

 

Nieuwtjes uit Gymland : 

De SINT is intussen veilig en wel terug naar Spanje vertrokken. De kleuters van Vurste wilden graag 

meevaren en maakten hun eigen STOOMBOOT. 

 

 

 

 



DERDE LEERJAAR 

In het derde leerjaar leerden we in december haiku’s schrijven. We deden dit reeds voor de Sint en 

tijdens onze online les op vrijdag 17 december maakten we samen ook enkele haiku’s rond Kerstmis 

die we heel graag met jullie willen delen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik hou van Kerstmis  
Pakjes onder de kerstboom 
Kalkoen op mijn bord 

Rudolf trekt de slee 
De kerstman komt naar je toe 
Pakjes in mijn sok 

De kerstboom is groot 
25 december 
Pakjes overal 

De kerstman die komt 
Samen aan tafel zitten 
Lichtjes in de boom 

De sneeuw dwarrelt neer 
Kerstbomen zijn mooi versierd 
Slingers en lichtjes 

Rudolf door de lucht 
De kerstman zit op zijn slee 
Ik ben heel erg blij  



Groote oorlog en W.O. II IN KLAS 6 

Tijdens O.W. en Nederlands leerden we over de beide wereldoorlogen. Bij O.W. kregen we als 
opdracht om zelf een vervoermiddel te bedenken voor een gewonde soldaat. We moesten daarmee 
ook een heus parcours afleggen met allerlei obstakels. We hadden 2 vervoermiddelen uitgevonden. 
Eentje was met twee stokken en wat plakband gemaakt en de andere groep had een ontwerp met 
een skateboard met een ladder erop in elkaar geknutseld. Het was superleuk!!!!!!  
 
We hebben ook een inleefspel over de oorlog gespeeld. Dat was met allerlei oorlogsopdrachten. Het 
was heel irritant als je terug naar start moest door het verkeerde opdrachtkaartje te trekken. We 
moesten ook voedselbonnen verzamelen die wij telkens moesten afgeven bij een wegversperring of 
als je pech had bij een opdracht. Als je de oorlog wou overleven moest je drie voedselbonnen 
overhouden, als je deze niet had dan kon je niet verder. Je kon tijdens het spel ook beloningen en 
straffen krijgen. Meestal kregen we die laatste… Het was leuk en leerrijk om ons op die manier in te 
leven in het leven van mensen in de oorlog. De winnaars van het spel, degene die de oorlog 
overleefden, waren Tesha en Bonnie!  
 
Tijdens de lessen Nederlands konden we in het huis waar Anne Frank schuilde een kijkje nemen. We 
vonden dat heel tof, want we zagen ook haar herinneringen! We lazen ook stukjes uit haar dagboek.  
 
Hieronder vind je enkele foto’s!  
 
Groetjes, 

Tesha, Elisa, Zenna V. en de rest van klas 6       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

MOPPENTROMMEL                                          

                                       

 

Nona en Bieke zijn aan het breien. 

Nona vraagt: Waarom brei jij zo snel? 

Bieke zegt: Ik wil klaar zijn voor mijn wol op is! 

 

 

                                                    Welke pet maakt een luid geluid? 

                                                       Een trompet  

       

Eerlijk delen! 

Ronald, deel je dat stuk kaas met je zus? 

Ja mama, ik zal haar de gaatjes geven!    

 

Raadsels: 

Waarom leggen kippen eieren? 
(Als ze ermee gooien, breken ze teveel.) 

Zeven, zeven en nog eens zeven. Wat krijg je dan? 
(Héél fijn zand.) 

Wat krijg je als je een paling en een egel kruist? 
(Prikkeldraad) 

  

 

 

 

            

 

 



Naar aanleiding van het feest van de Sint gingen we brainstormen. Iemand uit de klas zei dat het heel 

vlug donker wordt in die periode van het jaar. Dit was de aanzet voor onze muzische activiteit. Hoe 

gingen we het schemeren van het Sint avondje weergeven in een schilderijtje? We spraken af dat we 

gingen gebruik maken van bruine, oranje, rode, zwarte en oranje verf. De kinderen schilderden 

mooie valavonden met daarin het silhouet van Sinterklaas en/of Piet. Genieten jullie mee? 

                   

Tijdens de OW lessen leerden de kinderen hoe ze de hulpdiensten kunnen verwittigen als iemand 

plots onwel wordt. Deze kennis zetten we vast in een toneeltje. Vanaf nu zijn de kinderen van het 4de 

leerjaar volwaardige EHBO helpers. 

 

 

Het 4de leerjaar  

 

 



En dan werd het tijd voor……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heel lang geleden, in een land hier ver vandaan, 

woonden twee mensen die veel van elkaar 

hielden. Ze heetten Jozef en Maria. 

Jozef en Maria waren erg gelukkig met elkaar. En 

ze werden nóg gelukkiger toen ze merkten dat ze 

een kindje zouden krijgen. Ze wisten dat het een 

bijzonder kind zou zijn. Een kind dat vrede ging 

brengen aan alle mensen. Dat hadden Jozef en 

Maria niet zelf bedacht: een engel had het Maria 

verteld. Hij kwam als boodschapper van God .  

Hij had ook gezegd dat ze het kindje Jezus 

moesten noemen. 

Enkele nachten later gebeurde het. In de oude 

stal werd het kindje geboren. 

Zoiets moois hadden ze nog nooit gezien. 



Het thema: Lichtjes in een kerstboom.. bij Juf. Sara in de jongste kleuterklasgroep… 

Tijdens het thema ‘lichtjes’ hebben we een prachtige kerstboom versierd en konden we in 

verschillende hoekjes van de klas genieten en spelen met lichtjes..  

We hadden een ‘donkerhoekje’, waar de kleuters in een verduisterde ruimte met allerlei lichtjes 

konden experimenteren, we hadden ook een ‘lichthoekje’ waar we met een doek en een lampje 

konden experimenteren met schaduwen. Ook was er een toffe lichtjestafel waar kleuters met allerlei 

materiaal konden op spelen. Tijdens het thema konden we voor het eerst eens kijken naar een 

‘schimmenspel’. Een poppenkast achter een doek, waarbij schimmen en schaduwen worden gebruikt 

om een verhaal te tonen. In dit geval het ‘Kerstverhaal’..  

Tijdens spelletjes mochten we ook af en toe eens in een donkere klas zoeken naar lichtjes en hadden 

we een heuse stroboscoop/sterrenhemel tot onze beschikking! De kleuters keken hun ogen uit! We 

knutselden voor bij onze nieuwjaarsbrief een prachtig theelichtje! We hadden ook een spelletje 

waarbij we telkens we een gekleurd lichtje zagen, een beweging moesten doen! 

Kortom, zo werden deze donkere dagen toch wel echt plezant!  

Lieve groetjes, prettige feestdagen en een mooi eindejaar.. 

 

                                            

 

 

 

 

 

 



Liefste 

Oogjes open, oogjes dicht.   

’s Avonds donker, ’s morgens licht.  

Vele sterren en 1 maan. 

Ring, ring, ring opstaan! 

 

Vandaag is het nieuwe jaar gestart  

en daarom dacht ik plots: 

“Ik pak het als de koning aan 

en lees mijn brief vol trots.” 

 

We branden kaarsjes nu meteen  

want ’t is nieuwjaar voor iedereen.  

Ik wens je een gelukkig jaar 

en nu ben ik klaar. 

 

Oh, neen nu nog een compliment  

en dan is dit excellent.  

Jij bent mijn lichtje,  

vandaar dit eregedichtje. 

je koninklijke kapoenen 

 de mini’s  en maxi’s van ’t klein schoolke 

de beste wensen voor 2022 

 

 

De laatste schooldag van het JAAR, 

 een weekje vroeger dan normaal 

Gezelligheid staat centraal, 

net zoals het kerstverhaal. 

Onze nieuwjaarsbrief kunnen we vlot. 

We werden zelf een beetje zot. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  

Geboorte:    Otto: broertje van Nolan uit de hoofdschool. 

                                                                 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

Activiteitenkalender januari 

 

 

De voorlopig beperkte kalender hieronder geeft een beeld van de verschillende activiteiten 

voor de maand januari.  Indien er zich nog wijzigingen voordoen, worden jullie hiervan op de 

hoogte gebracht. 

Maandag 10 januari 

 

Start van het tweede trimester.  Welkom aan de nieuwe 

peuters op de verschillende vestigingen. 

Er zijn terug warme maaltijden. 

Woensdag 12 januari 

 

Het 4de leerjaar brengt een bezoek aan de wereldwinkel in 

Deinze (klas juf. Katty). 

Vrijdag 14 januari Kans tot broodjesmaaltijd. 

Maandag 17 januari Zwemmen voor de derde graad.  

Dinsdag 18 januari 

 

 

Workshop: ‘Wilgenconstructie’ met de 3de graad op ’t klein 

schoolke en de hoofdschool (volledige dag) binnen het traject: 

‘klimaatgezonde speelruimtes’. 

Vrijdag 21 januari Kans tot broodjesmaaltijd. 

Donderdag 27 januari  Gedichtendag. 

Vrijdag 28 januari Kans tot broodjesmaaltijd. 

Maandag 31 januari Facultatieve verlofdag: geen school 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Het schoolteam. 



 

 

  
 

      

School:     

      

      

   

 
  

   
 

  

      

            

      

      

      

        

Datum X    Hoofdschotel 

10/01/2022   knolseldersoep kipfilet veenbessensaus - erwtjes en worteltjes - aardappelen 

11/01/2022   uienroomsoep Toscaanse balletjes - appelmoes - rösti aardappelen 

13/01/2022 v tomatengroentensoep Vlaamse stoverij - groentenkrans - peterselie aardappelen 

14/01/2022   broccolisoep viskrokantje - spinaziepuree 

      broodjesmaaltijd keuze uit: hesp of kaas of prepare met groenten 

        

17/01/2022 v kervelsoep macaroni ham en kaas 

18/01/2022   wortelsoep cordon bleu - bloemkool in kaassaus - puree 

20/01/2022   rapenvelouté balletjes in tomatensaus - gestoofde worteltjes - aardappelen 

21/01/2022   erwtensoep kippenreepjes zoetzuur - groentenrijst 

      broodjesmaaltijd keuze uit: hesp of kaas of prepare met groenten 

        

24/01/2022   pompoensoep rundshamburger jachtsaus - gestoofde boontjes - natuuraardappelen 

25/01/2022  florentijnse roomsoep visrolletjes choronsaus - preistoemp 

27/01/2022   bloemkoolsoep végé vol au vent champignonsaus - groentenrijst 

28/01/2022 v preivelouté worst - appelmangocompote - gebakken aardappelen 

      broodjesmaaltijd keuze uit: hesp of kaas of prepare met groenten 

        

31/01/2022   geen school geen school 

        

Door onvoorziene omstandigheden kan de menu gewijzigd worden 

De allergenen kunnen terug gevonden worden op: http://allergenen.sho-horeca.nl/kaart/199 

Door de aanwezigheid van allergenen in ons bedrijf, zijn ongewenste sporen van allergenen in de levensmiddelen nooit volledig uit te sluiten 

 

 

http://allergenen.sho-horeca.nl/kaart/199

