
“ Ut ‘e skoalle 9 ” 

 

 

 

Trefwoord  

Duurzaam (9 t/m 20 april) 

Inhoud: Het besef van verbondenheid van mens en 
natuur. De opdracht om je in te zetten voor een 
duurzame wereld.  
Bijbel: Noach (Genesis 6 t/m 9). 
 

Juf Eva 
Eva voelt zich relatief goed, maar het blijft nog 
steeds spannend omdat Eva nog een poosje moet 
wachten op defintieve uitslagen. We hebben samen 
met Eva afgesproken dat zij één maal per week met 
kinderen gaat lezen. Zo houdt Eva contact met de 
kinderen en met ons. Dat vinden we super! We 
wensen Eva veel sterkte! 

 

Ziek en afwezig 
De afgelopen periode voelde ik (Seerp) mij niet goed. Uit nader onderzoek bleek dat dit 
veroorzaakt werd door een chronische ontsteking aan de gal, waarschijnlijk ten gevolge 
van een galsteen. 
Dat betekent dat ik (hopelijk op korte termijn) hieraan moet worden geopereerd. 
Tot zo lang blijf ik wel aan het werk, maar in een lagere versnelling. 
Na de operatie zal ik 1 tot 2 weken moeten herstellen.  
Vanzelfsprekend reken ik op een snelle en succesvolle  ingreep en een voorspoedig 
herstel. 

 

Schooljaar 2017-2018 

April                                                      

17 en 18 Eindtoets groep 8 
20 Koningsspelen 
27 Koningsdag 
30 t/m 4 mei Meivakantie 

Mei                                            

9 Nieuwsbrief 10 
5 Oud papier 
10 en 11 Hemelvaart 
13 Moederdag  
21 Pinkstermaandag 
24 Schoolschoonmaakavond 3,  Nieuwsbrief 11 
26 Oud papier   
30 Juffen & meesterdag 



Planning 
Belangrijke wijziging in de planning.   
Toen de planning vorig schooljaar gemaakt werd, planden we twee studiedagen in op 21 
en 22 juni. Eén dag als toets- en rapport verwerkingsdag (met analysegesprekken) én 
een evaluatie- en planningsdag. We meenden toen, dat de dorpsfeesten in dat weekend 
vielen. Hierdoor konden we voldoen aan eerdere afspraken en voorkomen dat veel 
kinderen een dag vrij vragen i.v.m. de dorpsfeesten.    
Nu blijkt dat de dorpsfeesten een weekje later zijn, plannen we deze studiedagen in op 
28 en 29 juni. (21 en 22 juni gaan de kinderen gewoon naar school)  
De kinderen zijn dus op donderdag 28 en vrijdag 29 juni vrij.  
Het rapport zullen we dan op maandag 2 juli meegeven.  
 
17 en 18 april eindtoets basisonderwijs (IEP)  
Op 17 en 18 april deden de kinderen van groep 8 mee aan de eindtoets basisonderwijs. 

In deze week werden overal in het land eindtoetsen gehouden. Kortgeleden vonden al 

gesprekken plaats met de ouders en de kinderen over de keuze van het 

vervolgonderwijs.  

De gesprekken doen we onder andere n.a.v. de plaatsingswijzer, waarbij de vervolgkeuze 

is gebaseerd op toetsen van groep 6, 7 en 8. We gaan ervan uit dat de eindtoets deze 

keuze onderstreept. De eindtoets is niet meer, zoals enkele jaren geleden, de bepalende 

factor. We kijken breder naar het kind. De kinderen van groep 8 hebben de toets in ieder 

geval in een prikkelarme omgeving kunnen maken omdat ze tijdens de toetsen apart 

zaten van de kinderen van groep 8. Zo konden zij zich goed concentreren. We gaan 

ervan uit dat ieder een bij hem of haar passend resultaat behaald. 

 

Doe je mee aan At the 
Watergate? 
Op 10 en 11 mei is het feest: At the 
Watergate! 
6000 jongeren  uit heel Europa naar 
Sneek komen om op te treden en 
samen te spelen met elkaar en met de 
Friezen die van muziek houden: dus 
ook met jullie! 
Ken je het lied al dat iedereen op het 
festival gaat zingen?  
Heb je op school het At the Watergate 
– lied gezongen?  
Speel je een instrument en wil je 
meespelen?  
Je kunt op de website van Akte2 het At the Watergate – lied horen zo vaak je als wilt. 
En je kunt kiezen op welke plek je op wilt treden.  
En natuurlijk mag je op meer plekken mee doen! 
Geef je snel op (voor 7 mei a.s.) om mee te doen via www.akte2.nl/atthewatergate  



 
Schoolvoetbal  
De voetballers die onze 
school 
vertegenwoordigden, 
hebben het samen met 
hun coach (Sjoerd Jan) en 
andere begeleiders 
geweldig gedaan. De 
kwaliteit en klasse waren 
goed. Helaas konden we 
de penalty’s er niet 
inschieten, waardoor de 
finale niet meer haalbaar 
was. De sfeer was 
uitstekend en al met al 
hebben jullie het toch goed 
gedaan!!  
 
 
 
 
Fruitactie 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
De afgelopen 20 weken hebben wij op 
school mogen genieten van het heerlijke 
schoolfruit vanuit het EU-
schoolfruitproject. 
Helaas komt daar nu een einde aan, deze 
week is de laatste week!  
Dat betekent dat wij verwachten dat u uw 
kind(eren) vanaf volgende week (de 
week van maandag 23 april) weer elke 
dag eigen fruit meegeeft. 
 

Dodenherdenking 4 mei 
Vrijdagavond 4 mei organiseert het 
Dorpsbelang in samenwerking met de VHBS en het Korps weer de jaarlijkse 
dodenherdenking bij het monument in de tuin van de kerk. Een vertegenwoordiger 
namens de gemeente SWF zal een toespraak houden en een leerling van groep 7/8 zal 
een gedicht voordragen. Daarnaast worden er namens de gemeente SWF en het 
Dorpsbelang bloemstukken opgehangen. De kinderen van de VHBS krijgen ook de 
gelegenheid om een bloem bij het monument neer te leggen. Deze zullen door school 
geregeld worden en ter plekke door iemand aan de kinderen worden uitgedeeld. Kortom 
iedereen is vanaf 19.45 uur van harte welkom om stil te staan bij onze 
oorlogslachtoffers.   
De van Haersma Buma School heeft het monument bij de kerk geadopteerd.  
Hieronder een deel van de tekst van het monument. 
 
“TA OANTINKEN OAN US DOARPSGENOATEN  
OMKOMMEN TROOH ÛNRJOCHT EN GEWELD  
EN FALLEN YN YNDONESIË. 
 
DAT WY DAT NEA FERJITTE.” 
 



Het is belangrijk om de slachtoffers van 2e Wereldoorlog blijvend te herdenken. Vrijheid 
is belangrijk. Verzet staat in 2018 centraal in herdenkingen, vieringen, musea en 
educatie. Het gaat daarbij om verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog en ook de inspiratie 
die het ons nu nog biedt. 2018 is het Jaar van Verzet. “Wat zou jij doen?” Dit is het 
thema van de herdenking van 4 mei 2018. 
Hieronder de namen van de slachtoffers op het monument. 
Het oorlogsmonument in Hommerts (gemeente Súdwest-Fryslân) is een eerbetoon en herinnering 

aan acht dorpsgenoten die in de Tweede Wereldoorlog of tijdens de politionele acties in het 

voormalige Nederlands-Indië zijn omgekomen. 

De namen van de acht slachtoffers luiden: 

Arend W. Cnossen, Gerben D. Dijkstra, Emke F. de Jong, Frederik E. de Jong, Gerke Muller, Klaas G. 

Nieuwenhuis, Berend R. Nijholt en Willem G. Rienstra. 

 
Koningsspelen 

We hebben vandaag schitterende, zonnige 
Koningsspelen gevierd. We begonnen samen 
met een gezond en heerlijk ontbijt op school. 
Na het ontbijt gingen we gezamenlijk naar 
ons plein om met alle energie mee te doen 
aan allerlei leuke spelletjes en activiteiten.  
We besloten deze prachtige ochtend met een 
touwtrekwedstrijd. We waren zo sterk, dat 
ons touw zelfs knapte. Gelukkig waren er 
geen slachtoffers. Een paar kinderen hadden 
schaafwonden van de val, maar daar hebben 
zij zich goed overheen gezet. Knap hoor! En 
we kregen van de activiteitencommissie van 
het dorpshuis een zakje pompoenenzaad 
mee naar huis. Een prachtig initiatief van 
deze commissie voor onze kinderen. 
Dankjewel! Nu maar zaaien, na de zomer 
oogsten. Een mooie herinnering aan de 
Koningsspelen. 
Het waren zonnige, prachtige Koningsspelen! 
Vrijwilligers en de commissie, dankjewel voor 
jullie hulp en organisatie!!   

 
Nieuw uitleensysteem voor de bieb: SchoolWise  
Vanaf nu zal onze school voor de schoolbibliotheek gebruik gaan maken van een nieuw 
uitleensysteem, SchoolWise. 
SchoolWise is een heel aantrekkelijk programma voor zowel de leerling als de docent en 
heeft een hoog leesbevorderend gehalte. 
Naast de computer op school waarop het uitleensysteem staat, kunnen de kinderen op 
alle pc’s of tablets met een internetaansluiting zelf inloggen op de digitale portal van 
SchoolWise. Kinderen van groep 1 t/m 4 loggen in met hun pasnummer of 
gebruikersnaam (voornaam en verjaardag, bv Pieter0408). De verjaardag is tevens de 
pincode/wachtwoord (0408). Kinderen van groep 5 t/m 8 hebben standaard ook deze 
pincode, maar aan hen wordt bij de eerste keer inloggen gevraagd om een eigen 
wachtwoord te maken. 
Via onderstaande link kom je op de portal van: de van Haersma Buma school 
http://tinyurl.com/vanhaersmabuma  
 



 
Wat kunnen leerlingen doen via de digitale portal van SchoolWise: 

• Kinderen kunnen zoeken in diverse jeugddatabanken naar betrouwbare informatie 
• Ze kunnen makkelijk zoeken naar leuke leesboeken  
• Ze kunnen een leeslog bijhouden en ouders kunnen evt. samen met hun kind 

kijken naar wat hij leest of gelezen heeft  
• Leerkrachten kunnen via een aparte ingang het leesgedrag van hun leerlingen 

volgen  
• Kinderen kunnen binnen een beschermde omgeving kennis met allerlei 

functionaliteiten die ook binnen de sociale media gebruikt worden  
• Via SchoolWise kunnen materialen gezocht worden in de collectie van de 

schoolbibliotheek en in die van de openbare bibliotheek. 
De kinderen van de VHBS zijn allemaal lid en kunnen ook altijd nog lid worden van de 
openbare bibliotheek in Sneek of een andere plaats. 
Froukje Nauta f.nauta@bibliothekenmarenfean.nl  (bibliotheek) 

Bag 2 school, kledinginzameling 
De jaarlijkse kledinginzamelingsactie ging prima! We hebben veel zakken met kleding 
verzameld.  
Certificaat van verdienste 

Dit certificaat is toegekend als erkenning van de 
persoonlijke 
inzet en participatie van de leerlingen, ouders en 
personeel bij 
het werven van fondsen ten behoeve van: 
Van Haersma Bumaschool 

In samenwerking met Bag2School hebben jullie: 
Ingezameld: 
Ter waarde van: 
243 kilo = € 72,90 
www.bag2school.nl 
Dankjewel voor jullie gebruikte kleding!!  

We gaan er spelmaterialen voor op het plein aanschaffen. (ballen e.d.)  
 

 

 



Doekoe actie 
We doen mee met de Doekoe actie! Tijdens de actie kunnen ouders en anderen die de 
school een warm hart toedragen, bij COOP 
meesparen voor gratis sport- en spelmaterialen. De 
actie start 19 maart en stopt 22 april. Spaart u mee 
voor spelmaterialen voor onze school? (voetballen, 
klossen, tafeltennisbatjes, stoepkrijt, enz, enz.)  
Kijk voor meer informatie: www.coop.nl/doekoe  
 

 
 
 
Skoalleliet VHBS 
 
Op ‘e fyts of mei de auto,  
mei de bus of hoe dan ek, 
‘k Wit in hiele leuke skoalle, 
dus dat liket net sa gek. 
Lyts of grut, do bist der wolkom, 
earm of ryk, do kinst der bij. 
Der is altiid noch wol romte 
op it bankje njonken mij. 
 
Wa hat, wêr dan ek yn Fryslân, 
ea sa ’n bêste skoalle sjoen ? 
Eltsenien dy mei it witte, 
Van Haersma Buma kampioen. 
 
Kinst der lêze, kinst der skriuwe, 
hast der rekkenjen en taal. 
Soms dan binne wij hiel sachjes, 
soms ha wij in hoop kabaal. 
Kinst der sjonge, kinst der sporte, 
kinst der tekenje en sa. 
Wij binn’ grutsk dat, mei syn allen 
Wij sa ‘n fijne skoalle ha. 
 
Wa hat, wêr dan ek yn Fryslân, 
ea sa ’n bêste skoalle sjoen ? 
Eltsenien dy mei it witte, 
Van Haersma Buma kampioen!  
 

Gymroosters 
dinsdag   
09.15 uur:       groep 5/6 
12.30 uur:       Groep 3/4 
13.30 uur:       groep 7/8 
donderdag 
09.15 uur:       groep 7/8 
12.30 uur:       groep 3/4 
13.30 uur:       groep 5/6 
  

 
 

 

De 1e  woensdagochtend na alle vakanties vindt een uitgebreide 

luizencontrole plaats

 
 
 
 
 
 

CBS Us Untwyk: Van Haersma Buma 
tel. : 0515-442900 
fax : 0515-443507 
e-mail :   VHBS@palludara.nl  
website: www.vanhaersmabumaschool.nl  
 

OR 

• Jan Jelte Nauta (OR lid) 

• Klaas Koopmans (onderhoud) 

• Ingrid den Hoed (penningmeester) 

• Hanneke Tichelaar (secretaresse) 

• Hilde Wouters (OR lid en lid 

pleincommissie) 

MR 

• Marijke Taekema (voorzitter, OMR 

en interim voorzitter OR) 

• Olga van Dijk (OMR) 

• Petra IJpma (PMR) 

• Corry Hoogeveen (PMR) 



Bijdragen van groep 7/8 
Iep eindtoets 
Wij hebben 17 en 18 april de iep toets gemaakt. Je mocht allemaal een beetje 
snoep mee nemen of kauwgom want als je aan het kauwen bent kun je je beter 
concentreren. We begonnen om half negen. Luc en Hidde mochten er ook een 
spraakcomputer bij die alles voorlas want hun hebben dyslexie. We hadden eerst 
een deel rekenen tot 10 uur. En daarna hadden we pauze en fruit eten. Na de 
pauze en het fruit eten hadden we een deel taal dat is eigenlijk gewoon spelling 
en begrijpen lezen. En dit was tot 12 uur en toen was de eerste dag voorbij. En 
de volgende dag woensdag was het zelfde als de dinsdag. En nu krijgen we 
ongeveer over een maand eindresultaten. Dit was mijn ervaring van de iep 
eindtoets van groep 8. 
Geschreven door: Joran Nieuwenhuis.                                       
 
Iep eindtoets 
Wij hebben op 17 & 18 de iep eindtoets. De onderdelen van de toets waren 
taal\spelling voor de pauze en rekenen na de pauze. We mochten snoepen en we 
mochten om 10 uur lekker buiten fruit eten. toen de volgende dag toen ging ik 
echt mijn uiterste best doen net als de vorige dag. Het taal\spelling gedeelte 
vond ik super makkelijk maar het reken gedeelte vond ik wat lastiger. Het waren 
leuke toetsen maar ik hoop dat dit het was voor nu. Maar het was echt een 
leerzame toets. Het waren leuke dagen maar dit is het einde voor deze iep 
eindtoetsen voor nu. Het was leuk om dit te typen. Maar het zit er voor mij weer 
op. Dag. 
Gemaakt door: Ineke klaasje koopmans 
 
IEP-toets 
Het was 17 april de spanning liep over onze lijven  want we moesten een Iep-
toets maken. De toets waar je bijna niet kunt vale. Maar toch was het spannend 
(voor de meesten dan, ik niet.) We begonnen met het deel 1 taal en rekenen 
daar tussen zat een pauze en de volgen de dag begonnen we met deel 2 taal en 
rekenen en tussen het werken hadden we thee of limonade we mochten ook zelf 
snoep (kauwgom) en de resultaten komen over een maand. 
Hidde 
 
Iep eindtoets 
Ik had 17 en 18 april de eindtoets gemaakt. 17 april 7.00 uur tas inpakken vond 
het wel een beetje spannend en zenuwachtig ik kwam op school ik was de iep 
toets even helemaal vergeten ik ging zitten op mijn plek tegenover mij zat Luc ik 
had mij red bull racing spullen meegenomen een red bull pet een muts en nog 4 
schaalmodellen van red bull rb13. We mochten ook snoep omdat je aan het 
kauwen bent dan kun je beter presteren ik had      dat was lekker en Milka oreo 
super lekker taal deel was niet zo moeilijk en het reken deel ook 
niet maar dat was ook niet makkelijk na de heele dag vroeg ik 
toen ik thuis kwam :“Mag ik een radler” en ze antwoorden: 
”morgen”  volgende dag was het zelfde maar dan deel 2 en toen 
ik thuis kwam kreeg ik een radler!  
Jarno 
 
IEP toets 
Het was 17 April, we kwamen op school na de bel (binnen). We gingen op onze 
plek zitten want gister hadden we alles al klaargezet. Ik zat tegenover Julian, 



voor de duidelijkheid tussen ons in zaten nog bakken zodat je niet bij elkaar 
konden spieken. Iedereen had snoep mee. We kletsten nog even met elkaar. 
Maar toen na een paar minuten kletsen moesten we gaan zitten en toen zij de juf 
dat we mochten beginnen met de 1e deel van het taaldeel mochten beginnen. 
Maar voor mij was het aardig makkelijk. We mochten 10:00 stoppen en ging 
groep 8 buiten zitten. Na de pauze begonnen we met het 1e deel van rekenen en 
12:00 gingen we eten. 18 April, we kwamen op school en begonnen weer met 
het 2e deel van taal. En na de pauze begonnen we weer met het 2e deel van 
rekenen. Toen waren we klaar met de IEP toets. 
Haye 
 
IEP TOETS GROEP 8 
16 april gingen we naar heeg om snoep te halen bij de coop  
Toen hadden we ook nog ruzie in Heeg op het schoolplein dat was stom toen 
gingen we weer naar huis volgende dag was het zo ver de toets toen hadden we 
taal daarna mochten we buiten fruit eten. 
Toen hadden we de rest het was vrij makkelijk. 
Dit was het.  
Van luc  
Iep eindtoets 
Iep eindtoets er waren 2 dagen de dinsdag en de woensdag. Ik begin met de 
dinsdag we hadden en lange tafel waar iets tussen stond. Tegenover mij zat stan 
je mocht snoep meenemen ik had mentos en Fruittella. we begonnen met taal 
daar zat begrijpend lezen en spelling bij. het duurde anderhalf uur. dat ging best 
goed toen we klaar waren gingen we buiten fruit eten en praten over de toets. 
toen we binnen kwamen gingen we het deel van rekenen maken. dat ging niet zo 
goed bij mij. het snoep was al bijna op. s ’woensdags begonnen we weer met 
taal. nu ging dit slechter na de pauze rekenen dat ging nu beter dan taal. de 
uitslagen krijgen we 23,24 of 25 mei. dat is best laat dit was mijn verhaal over 
de iep eindtoets. 
Douwe Abma     
    
IEP eindtoets groep 8 2018 
Dinsdag 17 april begonnen wij met het eerste deel iedereen had snoep mee. 
Want dat mocht van de juf. Zelf had ik niet veel snoep mee. We begonnen half 9. 
Het begon met begrijpend lezen dat waren makkelijke opgaves maar het werd 
steeds moeilijker ongeveer een half uur / drie kwartier deden we over het 
begrijpend lezen daarna hadden we nog spelling regels TT, VT en nog veel meer. 
Het was 10 uur en we hadden pauze na de pauze gingen we gelijk weer aan de 
gang dit deel hadden we rekenen en dat was pas makkelijk we hadden breuken, 
gedeeld door, min, plus en procenten. Dat was al het rekenwerk zo beetje. 
Woensdag 18 april vandaag moesten we precies het zelfde doen . De uitslagen 
van de toets worden bekend op 23, 24 of 25 mei. 
Gemaakt door Jesse Cnossen 
 
Iep toets 
Groep 8 heeft dit jaar de iep toet gemaakt, op dinsdag 17 april en woensdag 18 
april. 
De rest van de school moest heel stil zijn .  
Het was in het lege lokaal.  
De toets was best makkelijk maar er waren ook moeilijke sommen. 
Je mocht snoep mee nemen. 



Dat helpt concentreren.  
Het eerste deel was taal dat is spelling en begrijpend lezen. Dat was voor de fruit 
pauze en in die pauze gingen we buiten eten. 
Na de pauze was deel twee en dat was rekenen na dat deel was de toets van 
dinsdag klaar. 
Deel drie  was weer taal voor de fruit pauze en we gingen ook weer buiten eten. 
Deel vier was weer rekenen en toen het klaar was zat de iep toets er op. 
Gemaakt door Kyra 
 
Iep toets  
Wij hadden op 17 en 18 april de iep toets. we hadden 
taal/spelling en rekenen. we mochten ook snoepen. ik 
denk dat ik het goed heb gemaakt. voor de mensen 
die niet weten wat de iep toets is. dat is bijna precies 
het zelfde als de eindtoets. 
Gemaakt door Rutger 
 
Iep eindtoets 
Dinsdag kwamen we binnen en het eerste wat we 
opmerkten was dat het KOUD was, heel KOUD! Toen 
mochten we nog even kletsen, toen werd het wat 
warmer en mochten we het boekje openslaan. En juf 
riep: ”BEGINNEN!” Na zo’n 50 minuten was ik klaar 
met het taal deel, toen ging ik lezen. Na een tijdje gingen we buiten eten op de 
boomstronkjes. Toen hadden we pauze. We kwamen weer binnen en het was 
precies warm genoeg toen zei juf: begin maar met het rekendeel. Ik was dit keer 
1 uur en 20 minuten bezig. Toen ging ik weer lezen en toen hadden we weer 
pauze dit keer aten we gewoon in groep 7-8. 
En de volgende dag was eigenlijk het zelfde. 
Julian 

 
Bso de Ule  
Belangstelling voor opvang? Vraag vrijblijvend naar informatie en 
kijk op www.de-ule.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Namens afdeling infectieziektebestrijding van de GGD bijgaand deze poster in het 
kader van de week van de tekenbeet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Hoge kortingen op ICT bij 
schoolspot – voor ouders en 
medewerkers 
 

Er is via Schoolspot.nl de mogelijkheid om goedkope software te kopen voor 
leerkrachten, ouders en (oud-) leerlingen. 
Een Office pakket voor zo’n tien euro of toegang tot O365 voor weinig. Ook wordt er 
hardware aangeboden via de site schoolspot.nl. 
 
Schoolspot.nl is dé ICT-webwinkel voor iedereen in het basis- en speciaal onderwijs. 
Medewerkers van basisscholen en ouders met een kind in het het basisonderwijs kunnen 
hier met veel korting software, hardware, digitale leermiddelen en andere ICT-
gerelateerde producten bestellen. De korting kan zelfs oplopen tot 90%! 
Hoe schoolspot zo’n hoge korting kan bieden? 
Door slimme overeenkomsten te sluiten met leveranciers. Daarnaast hebben 
basisscholen vaak al een gedeelte betaald voor thuisgebruik van bepaalde 
softwarepakketten, waardoor ouders en medewerkers kunnen profiteren van 
onderwijskorting op schoolspot. 
Wat is er te koop op schoolspot.nl? 
Het assortiment bij schoolspot.nl is zeer uitgebreid. Je kunt er terecht voor software van 
bijvoorbeeld Microsoft, Adobe, McAfee en Symantec. Maar ook voor laptops, tablets, 
educatieve software en cursussen. Er is keuze uit ruim 600 artikelen. 
Welke producten je in de webwinkel vindt en welke prijzen je ziet, is afhankelijk van de 
licenties die jouw onderwijsinstelling afneemt bij APS IT-diensten, de eigenaar van 
schoolspot.nl. 
Gratis account aanmaken 
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 (in samenwerking met jouw bassischool en vrijblijvende aanmelding); 
• Lage prijzen; 
• Specifiek aanbod voor 
het (speciaal) 
basisonderwijs; 
• Geen verrassingen 
achteraf (btw en 
verzendkosten zijn al in 
de prijs verwerkt!). 
 


