
 

 

WereldWijsNieuws 

 
 

Dinsdag    2 april   Grote Rekendag 
Vrijdag  12 april  Koningsspelen en kleedjesmarkt 
Donderdag   18 april  14:30 viering: ouders welkom 
Vrijdag   19 april t/m 5 mei Meivakantie 
   
 
 
 
 
 
U heeft mij al gezien, mijn vormeloos begin, 
toen ik in het geheim gemaakt werd. 
U, die alles weet van mij, nog voordat ik bestond. 
U schreef het in uw boek. 
U kent mij. 

Wonderlijk gemaakt, zo mocht de insteek zijn van de lessen in seksuele vorming die vorige week zijn 
gehouden. De kinderen hebben veel geleerd met daarbij de verwondering hoe bijzonder wij zijn gemaakt door 
onze God en Vader. Hoe belangrijk is het dat wij in liefde met elkaar omgaan en rekening houden met de 
elkaars (on)mogelijkheden.  

Het concept schoolplan voor 2019-2023 is klaar. Als u wilt, kan ik het met u delen zodat u mee kunt lezen en 
denken. Dank aan ouders die dit al hebben gedaan. Als speerpunten voor de komende jaren staan: 
- vasthouden en versterken van onze christelijke identiteit 
- blijven werken en versterken van een veilig schoolklimaat 
- onderzoeken en uitproberen van nieuwe manieren om ons onderwijs toekomstgericht te houden 
Begin juni ontvangt u een samenvatting van dit schoolplan waarop u de ambities en doelen vindt voor de 
komende jaren. Het is een klus om dit plan te schrijven maar als team groeien we hierdoor in het nog beter 
weten en uitvoeren van de manier waarop wij met veel plezier onderwijs geven.  

Donderdag 

28 maart 2019 

Agenda 

Van de directie 



 

We zijn blij met onze school en hopen dat nog meer ouders gaan kiezen voor ons onderwijs met de bijbel als 
basis. Kent u ouders die nog op zoek zijn naar een goede basisschool? Nodig hen uit om te langs te komen 
voor een rondleiding of gesprek. Daar maken wij graag tijd voor! 

Hartelijke groet van Ellen Stoel 

 

 
 

Ridders en prinsessen 

Wat weer een mooie week deze week! We leren steeds meer over ridders en kastelen, dat de naam ridder 
eigenlijk ruiter te paard betekent, dat het paard een ros heet, dat ridder zijn heel hard werken was en nog veel 
meer…, om de dag komt ridder Roderick langs met een opdracht. na de eerste opdracht hebben we gekeken 
hoe huizen gebouwd worden en hoe muren van kastelen er uit zien. Wat zou nu een handige manier zijn om 
een muur zo te bouwen dat hij heel lang blijft staan. dat er cement tussen moet, daar waren de kinderen al 
heel snel achter, maar dat je de stenen beter niet recht op elkaar kunt zetten, dat kostte iets meer tijd. Met de 
plastic blokken heb ik een muur met stenen op elkaar laten bouwen en die getest. Toen weer kijken naar de 

muren en de muur in ons lokaal. 
Als we de muur nu eens zo bouwen? en ja hoor, dat was veel steviger! Zo ontstonden er de mooiste kastelen 
in de plastic-blokken en de bouwhoek. 

Eén van de volgende probleem was dat ridder Roderick heel graag wilde laten zien dat hij echt een ridder 
was. We hebben filmpjes gekeken hoe je een ridder kunt worden en dat wordt nu na gespeeld in de thema-
hoek. Een ridder heeft namelijk een onderkleed aan, daarover een maliënkolder en dan nog het harnas. dan 
moet hij de jonkvrouw beschermen tegen ridders die het kasteel willen veroveren, maar ook meedoen met een 

Groep 1/2 



 

riddertoernooi. Het spannendste en het moeilijkste is vechten met de lans, want die is heel lang en heel zwaar 
en dan moet je proberen om met de lans de andere ridder van zijn paard te laten vallen. 

Ook hebben we het over de gevangenis, de kerker gehad. En meteen de link naar nu, wat gebeurd er als je 
stoute dingen doet. Maes kon vertellen hoe je door de politie in de boeien wordt geslagen en Ben heeft het 
zelfs een keer mee gemaakt dat een boef probeerde te ontsnappen en gevangen genomen werd. (niet echt, 
was een demonstratie ;-))  

Hoe gaat dat in een gevangenis vroeger en nu, daar hebben we het ook over gehad. Dat je nu door een 
poortje (net als op het vliegveld) moet en dat poortje af gaat als je iets van ijzer/metaal bij je hebt en als de 
kinderen vertellen dat mijn man in de gevangenis werkt, dat is gedeeltelijk waar. Hij komt regelmatig in 
gevangenissen, omdat hij voor Dienst Justitiële Inrichtingen werkt en daar manager personeelszaken is. ;-) 

Ook knutselen we over ridders en kastelen, deze week maken we allemaal een schild, we hebben er over 
gehad dat je op het schild kan zien waar je bij hoort, bij welk land, welke stad en welk volk/stad. De kinderen 
proberen dat ook op het schild te maken.  

Lentekriebels 

Vorige week was de week van de lentekriebels, we leerden uit 'wonderlijk gemaakt' dat het okay is om nee te 
zeggen en dat samen spelen voor iedereen leuk is en moet zijn! Met de klas hebben we klassenafspraken 
gemaakt en daar hebben we onze naam bij gezet en beloofd dat we ons daaraan zullen houden.  

Speelgoeddag 

Morgen is het weer vrijdag en dat betekent speelgoeddag! We hebben afgesproken dat we niet verkleed naar 
school komen op speelgoeddag, maar nu we over ridders en prinsessen werken, is het natuurlijk wel heel leuk 
om als ridder of prinses naar school te komen en dat mag (het moet dus niet...)!! 

Grote Rekendag 

Dinsdag 2 april is het bij ons grote rekendag. Het thema  is "uit verhouding" en de hele dag gaat het dus om 
verhoudingen. Ook in groep 1 en 2 doen we mee, het zou superleuk zijn als uw kind die dag iets “uit 
verhouding” mee neemt, bijvoorbeeld een mega-grote bril of een veel te kleine jas, iets in die trant.  

Verkeersles: 

Vrijdag 5 april hebben we weer een verkeersles van 9:15 - 10.00 uur. Deze keer op het plein en wel met de 
fiets. We oefenen dan met een verkeersplein de regels als stoppen bij een verkeerslicht, zebrapad en een 
stopbord en rechts van de weg blijven. Het zou fijn zijn als er ouders kunnen helpen, u kunt het aan mij 
doorgeven. 

Koningsspelen 

Het is weer bijna zover! We doen 12 april a.s. weer mee met DE KONINGSSPELEN !  



 

Maar dat kunnen we natuurlijk niet zonder hulp. Om u een beetje een idee te geven van het verloop van deze 
dag en waar u zich eventueel voor op kunt geven volgt hier de dagindeling: 

 8.50 - 9.30 hebben we ontbijt in de klas. Dit wordt georganiseerd, u hoeft uw kind alleen bord en 
bestek mee te geven. (In groep 1 en 2 mag u natuurlijk mee de klas in om te helpen met brood 
smeren en drinken inschenken) 

 9.30 - 10.00 doen we mee aan de officiële koningsspelen dans: De pasapas, u mag kijken hoe de 
kinderen dansen op het plein en u mag zelfs mee doen :)   

 10.00 - 12.30 doen groep 3 t/m 8 spelletjes in het thema van ridders en kastelen. 
 Voor groep 1 en 2: 

o 10.00 - 11.30 doet groep 1/2 spelletjes in het thema van ridders en kastelen 
o 11.30 - 12.30 kijkt groep 1/2 een filmpje, gaan ze brood eten (houd u er wel rekening mee dat 

er bij de kleedjesmarkt ook van alles aan lekkers te verkrijgen is… ;-)) en spelen ze even in de 
klas. 

 12.30 - 13.15 hebben de kinderen pauze 
 13.15 - 13.45 heeft u als ouder de tijd om spullen klaar te zetten voor de kleedjesmarkt 
 vanaf 13.45 uur begint de kleedjesmarkt.   

Voor u is belangrijk:   

 We hebben ouders nodig die kunnen helpen met de activiteiten tussen 10 uur en half 1 in groep 3 
t/m 8 en van 10 uur tot half 1 in groep 1/2. Zonder deze hulp kunnen de spellen niet doorgaan. Er zijn 
actieve spelletjes, maar u kunt ook een rustiger spel begeleiden. Kunt u helpen, wilt u dit dan per mail 
laten weten aan de leerkracht van de klas, of wilt u zich inschrijven op de poster bij de entree?   

 De kleedjesmarkt begint dit jaar al om 13.45 uur. Vanaf deze tijd kunt u uw kind uit de klas halen om 
samen over de markt te lopen. Om verwarring en problemen te voorkomen, houden we de leerlingen 
onder onze verantwoordelijkheid totdat zijn/haar ouder de leerling op komt halen. Bent u niet in de 
gelegenheid om (rond deze tijd) te komen, dan mag u ook met een andere ouder afspreken dat uw 
kind met deze ouder mee over de markt loopt. Wordt uw kind niet onder de verantwoordelijkheid van 
een ouder meegenomen, dan blijft hij/zij in de klas (onder verantwoordelijkheid van de leerkracht) tot 
15.15 uur.   

Zo hopen wij er met elkaar een feestelijke dag van te maken!  

Alvast een fijn weekend en hartelijke groeten van juf Chantal, juf Titia en alle 24 kinderen van groep 1 en 2! 

Belangrijke data: 

 dinsdag 2 april - Grote rekendag 
 vrijdag 5 april - Fietsles van 9.15 tot 10.00 uur. Hulp is welkom!! 
 vrijdag 12 april - Koningsspelen/Ridderspelen en kleedjesmarkt (kinderen mogen verkleed als ridder, 

prinses of in het oranje naar school om mee te doen aan de Ridderspelen!!) 



 

 donderdag 18 april - viering in de aula - 14.30 - 15.30 uur 
 vrijdag 19 mei t/m zondag 5 mei - meivakantie 

 
 
 
 

 
Beste ouders en verzorgers van groep ¾,  
 
Ik wil ik allereerst ook groeten namens Ridder Roderick, die de afgelopen weken 
al veel losgemaakt heeft bij de kinderen. Onze handpop is namelijk stapel 
verliefd op Jonkvrouw Judith en wil dolgraag een mooi huis hebben om zijn 
Jonkvrouw in uit te nodigen om samen een kopje koffie te 
drinken. Kinderen bouwen sinds vorige week de bouwhoek 
om tot kasteel, met ophaalbrug! Langzamerhand gaat ‘ie 
steeds meer lijken. Nu moet het interieur nog gemaakt 
worden. U mag (het liefst na schooltijd) gerust even naar 
binnen lopen om een kijkje te nemen.  

Bedankt voor het meegeven van grote dozen! Hier hebben we veel gebruik van gemaakt.  
 
Eierdozen, melkpakken, (bier)doppen en kurken zijn ook nog steeds van harte welkom!  
In de klas werken we heel veel in het thema van kastelen en ridders. Zelfs ons bijbelverhaal 
ging over het volk van Israël dat, dankzij Gods kracht, de muren van Jericho omver kon krijgen. Dat ging 
natuurlijk om dikke stadsmuren, die in de middeleeuwen ook om elke stad gebouwd werden.  
Verder leren we rijmen, schrijven we een ridderverhaal (ook in groep 3!) en typen we het netjes over op de 
chromebooks. We leren gezegdes uit de middeleeuwen, zoals ‘steenrijk’ en ‘straatarm’, we leren over 
bekende mensen uit die tijd (... maar ook uit een iets latere tijd, het verhaal van Hugo de Groot was ook zo leuk 
om te vertellen…)  
 
In groep 3 gaat het thema van de taalmethode nu over ‘de schatkist’. Ridder Verstoppus had de 
complimenten muntjes verstopt en op een schatkaart in stappen uitgelegd waar ze lagen.. De muntjes zijn 
weer gevonden en alle kinderen zijn gemotiveerd om nu zelf ook een schatkaart voor anderen te maken… 
 
We hebben ook ons eigen schild geknutseld… Met ons eigen wapen erop, tekens die omschrijven wie je bent. 
Het hangt allemaal in de klas, dus wees welkom om te bewonderen. 
Daarnaast is groep 4 ontzettend hard bezig met het automatiseren van de tafels. Superleuk om te zien dat dat 
ineens heel hard gaat. Bijna alle kinderen kennen nu de tafels van 1 t/m 5. De tafels daarboven worden 
lastiger om in te oefenen… Wilt u daar thuis af en toe bij helpen?  
 

Groep 3/4 



 

Ook hebben we sinds deze week weer ingezet dat we elkaar ‘in het zonnetje zetten’. 
Een leuke activiteit, waarbij kinderen sociaal emotionele vaardigheden oefenen, zoals 
kijken naar elkaar en gerichte complimenten geven, maar ook gelijk bezig zijn met 
taalactiviteiten zoals brieven schrijven, hoofdletters en punten gebruiken en 
briefopbouw.  
Elke dinsdag staat er de komende weken 1 kind uit groep 3 en 1 kind uit groep 4 in het 
zonnetje. Klasgenoten bedenken voor deze persoon zo veel mogelijk complimenten en 

schrijven deze op. Ik bundel dit en maak er een mooi boekje van, wat het kind mee naar huis mag nemen. De 
kinderen zijn er erg enthousiast over!  
 
Verder oefenen we alvast heel veel voor de dans van de koningsspelen en hebben we veel verschillende 
gastlessen, zoals dans, muzieklessen en informatieve lessen over vleermuizen… Heel veel verschillende 
dingen tegelijk deze tijd… En de kinderen blijven overal enthousiast voor, superleuk om te zien!  
 
Binnenkort hebben we weer fietslessen (wandelles), als u kunt 
helpen, wilt u dit dan doorgeven?? Alvast bedankt!  
 
En voor de koningsspelen hebben we ook nog ouders nodig… 
Maar dat heeft u vast al van uw kind gehoord… 
 
Belangrijke data: 
dinsdag 2 april - de grote rekendag 
vrijdag 5 april   - fietsles, bij ons dus wandelles…  
vrijdag 12 april  - koningsspelen met aansluitend de 
kleedjesmarkt (kinderen mogen in het oranje naar school!) 
 
Hartelijke groet, 
 juf Marjorie en juf Roeline      Wereldwijs in het jaar 1419 
 
 
 
 
Beste ouders en verzorgers van groep 5, 
 
Lentekriebels 
Heerlijk, het is nu lente! En lente betekent ook: God geeft nieuw leven! Daar hebben we het vorige week ook 
over gehad in de klas met wonderlijk gemaakt. Waar kom ik vandaan? Op wie lijk ik? Wat doen ouders als er 
een kindje wordt geboren? En wat is eigenlijk een stamboom? We hebben mooie gesprekken gehad in de klas 
en de kinderen hebben een blad met vragen en een stamboom mee naar huis gekregen om er thuis nog over 
door te praten. Het is ook leuk als ze deze op school weer even laten zien!  

Groep 5 



 

Rekenen 
Met rekenen doen we soms ook iets heel anders dan sommen. Zo hebben we afgelopen week geprobeerd om 
een bouwplaat te tekenen voor een kubus. Vervolgens moest de kubus ook echt gemaakt worden. Nou…. dat 
was best lastig! We hebben geleerd dat je goed moet meten en zorgen dat alle kanten even lang zijn. Je moet 
ook goed recht tekenen en ook vooral de plakranden niet vergeten. Bij veel kinderen is het uiteindelijk best 
goed gelukt! 
Op dinsdag 2 april is het grote rekendag. Het thema is: verhoudingen. De kinderen mogen kleding en 
accessoires meenemen die of te groot, of juist te klein zijn. (Niet in verhouding dus….) 
 
Dansles 
Afgelopen dinsdag kregen we dansles. Dat was erg leuk en ook 
vermoeiend! We deden een warming-up in spelvorm, daarna gingen we 
echt een dans aanleren en tot slot deden we weer een spel en mocht 
iedereen een coole move laten zien. We kregen een compliment van de 
dansjuf! Ze had nog nooit een klas gehad met zoveel jongens, die ook zo 
goed mee deed! Geweldig! 
 
Fietsles 
Op vrijdag 5 april is er weer een fietsles. De tijd hiervan is gewijzigd. We 
zijn nu niet ‘s middags aan de beurt, maar aan het einde van de ochtend. Van 11.30 uur tot 12.30 uur. Wie o 
wie wil ons nog helpen? Het zou leuk zijn als het deze keer wel door kan gaan! 
 
DaVinci 
Inmiddels zijn we al een paar weken druk bezig over de Middeleeuwen. Afgelopen week ging het over 
bacteriën en de pest! Best een behoorlijk pittig onderwerp. Het idee dat overal bacteriën zijn is best eng, maar 
gelukkig hebben we ook geleerd dat er ook heel veel goede bacteriën zijn! Zo zijn we nu in de klas ook bezig 
met gebruik te maken van goede bacteriën, want we zijn desem aan het maken! Als de bacteriën hun werk 
doen en wij ons goed aan ons schema houden, hopen we dinsdag een desembrood te bakken! 
 
Huiswerk en andere belangrijke data: 
 
vrijdag 29 maart  - toets levend water H 25 
dinsdag 2 april - de grote rekendag 
dinsdag 2 april - huiswerk nieuwsbegrip  
vrijdag 5 april   - fietsles van 11.30 - 12.30 uur 
dinsdag 9 april - huiswerk nieuwsbegrip 
vrijdag 12 april  - koningsspelen met aansluitend de kleedjesmarkt (kinderen mogen in het oranje naar     

school!) 
Hartelijke groeten, 
 juf Jessica en juf Annelies 



 

 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s) van groep 6, 
 
Wat leren we veel in groep 6. Met wonderlijk gemaakt hebben we mooie lessen gehad met elkaar. Het ging 
over vriendschap. Wanneer ben je vrienden? Hoe kan je iemand vertrouwen? En als we hulp nodig hebben 
naar wie kan je dan naartoe? Echt gaaf om te zien hoe eerlijk de kinderen daarover kunnen praten en vragen 
durven te stellen.  
 
Davinci 
Daarnaast zijn we volop bezig met DaVinci. Vrijdag gingen de juffen en meesters zelfs een toneelstuk 
opvoeren voor groep 3-8. Over een prinses die maar niet kon lachen.. Daarna ging groep 5 tot 8 aan de slag 
met hun eigen toneelstukken. Daarbij leren we om samen te werken, creatieve verhalen te bedenken, 
probleemoplossend te handelen en nog veel meer. We konden al veel grappige toneelstukken zien van elkaar! 
 
Grote rekendag 
Dinsdag 2 april is de Grote Rekendag. Dit houdt in dat we heel de dag bezig zijn met rekenen. Nu gaan we 
het hebben over verhoudingen. Daarom de volgende vraag aan u: wilt u spullen/materialen/kleding 
meenemen die heel klein of juist heel groot zijn. De leraren gaan dan een modeshow opvoeren met een te 
grote zonnebril, een te kleine stropdas, allerlei dingen die uit verhouding zijn.  
 
Koningsspelen 
Vrijdag 12 april zijn er de koningsspelen. Dit doen we geheel in het thema van ridders en kastelen! Daarom 
mogen de kinderen dan ook verkleed op school komen. Zou u het mailtje van juf Marjorie goed door kunnen 
lezen en kan u eventueel meehelpen? We hopen op veel reactie zodat alle spellen besteld kunnen worden en 
we een super leuke dag kunnen hebben met elkaar! Voor overige details verwijs ik u naar het mailtje van juf 
Marjorie. 
 
Dagen omwisselen 
Juf Inge gaat op donderdag 11 en donderdag 18 april training volgen om de kanjertraining te mogen geven. 
Daarom staat juf Inge dinsdag 9 april voor de groep, juf Marlinde donderdag 11 april en juf Francien op 
donderdag 18 april.  
 
 
Fietslessen 
Op vrijdag 5 april krijgen de kinderen weer fietslessen. We krijgen op die dag ook een gastles van de 
muziekmethode Eigenwijs. Dit valt tegelijkertijd met de fietslessen dus we hebben de tijden omgeruild met 
groep 5. De fietslessen zijn nu van: 13:30 - 14:15. Als u kan helpen hoor ik dat graag, hiervoor kunt u een 
mailtje sturen of ons persoonlijk aanspreken. 

Groep 6 



 

Huiswerk en andere belangrijke data:  
 
Vrijdag 29 maart  - Toets levend water 
Vrijdag 5 april   - Fietslessen 
Donderdag 18 april - Viering, 14:30 welkom! 
Woensdag 10 april  - Toets Engels Unit 3 
 
Dit was het voor nu! 
Groetjes, juf Marlinde en juf Inge 
 
 
 
 
Vrijdag is het dan eindelijk zover!! Het voetbaltoernooi. Het kostte moeite om genoeg rijders te regelen, maar 
uiteindelijk is het gelukt! 
We vertrekken om 7.15 uur! Dus de kinderen moeten uiterlijk om 7.10 op school zijn met hun sporttassen met 
voldoende drinken en ook eten. Als ze niet hoeven te voetballen, kunnen ze bij andere wedstrijden kijken of 
eventueel iets op hun telefoon of een boek lezen of een zelf meegebracht spelletje. 
De kinderen hebben er erg veel zin in! (Ik ook trouwens) 
 
Deze week was sowieso wat anders dan anders. Dinsdag hadden we 2 gastlessen, namelijk één voor muziek 
en één voor dans. Ontzettend leuk allemaal. De kinderen waren enthousiast (en druk…..) 
Woensdagochtend waren er 5 studenten van de Hogeschool Leiden (studie toegepaste psychologie) om ons 
een training te geven. Hun opdracht was om een training te ontwikkelen waarbij kinderen verschillende 
leerstrategieën gebruiken om iets te leren. Ik heb ze de opdracht gegeven om iets te ontwikkelen over het 
metriek stelsel (inhoudsmaten, oppervlaktematen en lengtematen) De kinderen hebben hier vanaf 9.00-11.30 
mee gewerkt!! Via stellingen, een hoepelspel, op volgorde staan, uitrekenen van de inhoud van een pak melk, 
het maken van een soort toets.  
Echt geweldig! 
 
Vorige week hebben we een aantal lessen gegeven uit de methode Wonderlijk gemaakt. Het viel mij op hoe 
open en serieus kinderen erover konden en ook wilden praten. Ze waren heel respectvol. 
Het belangrijkste wat ik hen wilde meegeven is dat God het echt perfect bedoeld had toen Hij de mens had 
gemaakt. Wij hebben de opdracht om respectvol met onszelf om te gaan en met de ander. 
 
De komende tijd werken we naar Pasen toe. We zullen volgende week de viering gaan voorbereiden. 
 
Op school zijn we druk bezig met de Middeleeuwen. groep 7/8 doet daar iets minder actief aan mee. Ook 
omdat er zoveel andere activiteiten zijn in deze periode. 
 

Groep 7/8 



 

Volgende week en de week erna gaan we oefenen voor de entreetoetsen en de eindcito.  
 
Ik ben nog op zoek naar ouders die willen helpen bij de fietslessen.  Er heeft nog niemand zich aangemeld… 
Ik begrijp: het is best veel. Ook nu met het voetbaltoernooi en de koningsspelen…. 
 
Dinsdag is de grote Rekendag. We gaan de hele ochtend rekenactiviteiten doen. Het thema is: uit verhouding. 
De kinderen mogen kleren of brillen of wat dan ook meenemen die of veel te klein zijn of veel te groot of foto’s 
waar je duidelijk aan ziet dat iets uit verhouding is. (Denk aan de grote patatzak bij de frietboer) 
 
Het eerste werkstuk is trouwens al ingeleverd! Van Jasper over leisteen. Ik ga de komende tijd weer een hoop 
leren. 
 
Speciaal voor groep 8: voor de vakantie wil ik de musical doornemen en de rollen verdelen. Na de vakantie zal 
er hard geoefend moeten worden voor de musical. Ik heb daar alleen nog nauwelijks vaders/moeders voor. 1 
voor het decor en 1 die mee wilt helpen, maar niet gelijk het voortouw wil nemen. Een dringende oproep dus 
voor……... 
 
Huiswerk en andere belangrijke data: 
vrijdag 29 maart:  VOETBALTOERNOOI!!!!! 
Dinsdag 2 april:  NB 
donderdag 4 april:  TOPO Spanje en Portugal/Zuid Oost Azie en werkstuk inleveren!! 
Vrijdag 5 april:  Fietslessen 
Dinsdag 9 april:  NB 
woensdag 10 april:  toets Engels woordjes en zinnen Unit 4 
vrijdag 12 april:  Koningsspelen 
di 16-do 18 april:  Eind cito en Entreetoetsen 
donderdag 18 april:  14.30 viering 
Daarna MEIVAKANTIE!!!!! 
 
Dit was het voor nu! 
Tot een volgende keer weer! 
Groetjes Francien Tange 


