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LIED 

Week 25 

 Vrije keus (Groep 4 – 8) 

 

Week 26 

  LB 257 (groep 6 – 8) 

 

 

AGENDA 

 

 

 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 28 juni 

 

VAN HET MANAGEMENT 

 

Meerdaagse team De Wegwijzer 

Vorige week hadden onze kinderen een heerlijke vakantie. Voor het team was dit geen vakantie. Daarom 

hebben we de maandag en dinsdag gebruikt voor een meerdaagse in het mooie Sevenum in Limburg. 

Ondanks het feit dat we werken op twee locaties zijn we wel een team. En daar hebben we op deze 

dagen aandacht aan gegeven. Ondanks het feit dat onze kinderen op twee locaties zitten zijn we wel een 

school. En vinden we een goede doorgaande onderwijsinhoudelijke lijn heel belangrijk.  

Daarom hebben we deze dagen gebruikt om met elkaar te kijken naar de Wegwijzer naar de toekomst 

toe. Wat vraagt de toekomst voor onze kinderen van ons onderwijs? Voor deze dagen hadden we het 

met elkaar al eerder gehad over wat willen we graag aan onze kinderen mee hebben gegeven als ze eind 

groep 8 op het podium staan van hun afscheidsmusical. Is dat alleen een hoop kennis? Of ook 

vaardigheden? En wat vinden we belangrijk in hun persoonsvorming? 

Daarnaast lopen we steeds vaker aan tegen de grenzen van onze huidige organisatie van ons onderwijs. 

We willen graag zoveel mogelijk alle kinderen geven wat ze nodig hebben. Ze laten leren op een manier 

die bij hun past? Tegemoet komen aan talenten van kinderen. We vinden het belangrijk dat kinderen niet 

alleen maar leren omdat de meester of juf het zegt. Maar dat ze ook heel goed zelf weten wat ze hebben 

te leren. Waar ze goed in zijn en waar ze zich nog verder in kunnen ontwikkelen. Ze leren zelf na te 

denken over wat ze op school moeten doen. Meer autonomie en eigenaarschap zoals dat zo mooi heet. 

En niet alleen maar volgend bezig zijn. We merken dat de huidige organisatie van ons onderwijs dat in 

de weg staat. Het huidige systeem is een systeem waarin kinderen vooral volgen. Ze volgen de leerstof 

die hen wordt aangeboden. En daar zit heel veel goeds in, begrijp mij niet verkeerd. Maar we leren ze 

niet zelf na te denken of dat wat op dat moment wordt aangeboden wel datgene is dat hij/zij nodig 

heeft. Het huidige systeem gaat uit van een gemiddelde leerling. Scoor je hoger dan dat gemiddelde dan 

moet je meer worden uitgedaagd en scoor je lager dan krijg je extra instructie en oefening. Maar wie of 

wat bepaalt nu precies welk kind gemiddeld is. Bestaat de gemiddelde leerling eigenlijk wel? Daarnaast is 

het huidige systeem heel erg ingericht op het leren met het hoofd. Kennis vergaren. Maar wat nou als je 

beter leert met je handen. Of door te bewegen. Of dat je talent nu net ergens anders ligt dan bij rekenen, 

taal of lezen. Dan is een gemiddelde schooldag best pittig. Natuurlijk zijn dit belangrijke 

basisvaardigheden die kinderen mee moeten krijgen. Daar hebben we geen discussie over. Maar zou een 

dag niet prettiger worden als je weet dat je naast dat rekenen, lezen en taal straks aan de slag mag met 

dat waar je echt goed in bent?  
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We willen ons onderwijs veel meer volgens die principes gaan vormgeven. Dat vraagt een transitie van 

ons onderwijs. Die transitie gaan we in gang zetten. We weten nu nog niet hoe dat er allemaal exact uit 

gaat zien. Daar zijn twee dagen te kort voor. Maar we gaan door. 8 juli hebben we een volgende 

studiedag waarbij we gaan proberen om onze punt op de horizon steeds concreter te maken. En het 

mooie van dit alles is dat we dan uitkomen bij een vorm van onderwijs waarom de meeste leerkrachten 

ooit bedacht hadden dat ze daarom het onderwijs in gingen. Maar nu merken dat ze door allerlei 

omstandigheden en oorzaken daar steeds verder van verwijderd zijn geraakt. En we vragen ons nu nog 

af waar al die werkdruk bij leerkrachten vandaan komt? 

 

Zoals gezegd zijn twee dagen hiervoor te kort. We hebben mooie slagen gemaakt. En gaan door. We 

zien het als een expeditie. Die moet je goed voorbereiden voordat je echt op reis gaat. Bij die expeditie 

willen we ook u als ouders betrekken. Want ook u heeft vast een heel goed beeld van het onderwijs dat 

uw kind nodig heeft om voorbereid te zijn op de toekomst. Een leven in een maatschappij die steeds 

sneller verandert. Een maatschappij die zij samen als volgelingen van Jezus Christus hebben te dragen. 

We houden u op de hoogte van het vervolg van onze expeditie.  

 

Formatie 2019 - 2020 

We naderen nu heel snel het einde van het schooljaar. De laatste periode van zo’n 6 weken zijn we 

inmiddels gestart. Ook hoog tijd, zult u zeggen, om te horen te krijgen welke juf of meester mijn kind 

gaat krijgen. Ik had u dat graag nu willen vertellen. Het is echter zo dat we het nog niet rond hebben.  

Voor de onder/middenbouw hebben we twee nieuwe collega’s kunnen aannemen. Francis Scholma en 

Jennifer Kamp komen in het komende schooljaar daar ons team versterken. 

In de bovenbouw hebben we echter ook nog meer dan een fulltime vacature. Deze wordt veroorzaakt 

door 1. diverse zwangerschapsverloven. 2. Marlies Zwaan heeft gesolliciteerd naar de functie van 

teamleider bovenbouw. Na een sollicitatieprocedure met meerdere kandidaten hebben we haar mogen 

benoemen tot teamleider bovenbouw met ingang van het nieuwe schooljaar. Dat zorgt er echter voor 

dat we een vacature krijgen voor de groep. 

Ondanks diverse wervingsacties hebben we nog geen geschikte leerkrachten kunnen vinden. Deze week 

laten we er opnieuw een advertentie uitgaan voor een leerkracht middenbouw/bovenbouw. Kent u 

iemand die op zoek is naar een leuke school met een nieuwe uitdaging? Tip ze even op deze vacature. 

Mij even bellen of mailen mag uiteraard ook.  

We hopen en bidden dat we snel geschikte leerkrachten vinden voor onze kinderen in de bovenbouw.  

Als we alles rond hebben informeren wij u over het hele plaatje.  

 
Bij dit Wegwijzertje ontvangt u ook een uitnodiging voor de ALV van LEV WN. 
 

 

ALGEMEEN 

 

De Kunstweken musea kunnen open! 

De leerlingen hebben allemaal hard gewerkt aan hun creatie voor De Kunstweken. Echte kunst verdient 

het door zoveel mogelijk mensen bewonderd te worden. Daarom zijn alle werkjes nu ook te zien in een 

speciaal voor ieder kunstenaartje gemaakt online museum. 

  

Kijk in de museumfolder van uw kind 

Met behulp van de folder die de kinderen hebben ontvangen nodigen ze (samen met u) eenvoudig alle 

familie en vrienden uit voor hun eigen museum mèt heuse museumshop. Echte fans kunnen hier leuke 
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spulletjes met de tekening erop bestellen. Unieke aandenkens die u nog langer laten genieten van de 

kunst van uw kind! 

  

Goed om te weten 

 De werkjes van de kinderen die hun museum geopend hebben, verschijnen automatisch ook in de 

galerie van de klas en dat is belangrijk voor het vervolg van ons project: Zien & Bespreken.  

 Museum open = een gratis wenskaart van de eigen tekening!  

 Alle aankopen zijn geheel vrijblijvend. Met uw bestelling maakt u dit project echter mogelijk (onze 

school hoeft hier verder niets voor te betalen) en steunt u ook nog eens het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur. 

 Op 4 juli 2019 sluiten alle musea automatisch en wordt een start gemaakt met de productie van de 

bestelde souvenirs. 

 Ongeveer 2 weken later worden deze in een tasje meegegeven aan uw kind. 

 

Lukt het openen van het museum niet? Ga dan naar www.kunstweken.nl en klik bovenin op ‘Inloggen’ 

en dan op ‘Naar jouw museum’. 

In het filmpje via deze link wordt alles uitgelegd:  

https://www.youtube.com/watch?v=vKyj6dO-Y1g&feature=youtu.be 

 

Veel plezier met het kunstwerk van uw kind! 

 

 

UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

Een nieuwe start na veel vrije dagen. Er is van alles ondernomen en er zijn zelfs buitenlandse reizen 

gemaakt hoorden we in het kringgesprek maandag: Duitsland, België en Spanje kwamen langs. Fijn om 

elkaar weer te zien en samen op te trekken. Het werd hoog tijd dat onze dierentuin in de klas geopend 

werd. En dat is deze week gebeurd. We hebben rollenkaartjes: je kunt kassière zijn, dierenverzorger of 

bezoeker. Elke rol vraagt natuurlijk verschillend gedrag. Je gaat of kaartjes verkopen en de winkel 

beheren, de dieren voeren en mest opruimen of je gaat gezellig alle hokken langs om de verschillende 

dieren te bekijken, evt. met de baby in de buggy. Het klinkt heel gemakkelijk. Voor sommige kinderen 

werkt het ook zo. Maar een aantal kinderen heeft eerst wat voorbeeldspel nodig van de juf of een 

medeleerling hoe je dat nu aanpakt. In deze fase zitten we nu. Leuk om hier samen mee bezig te zijn en 

van elkaar te leren. 

Intussen hebben we Lynn Roose in de klas gehad, op woensdagmorgen. Ze kwam alvast wennen, 

volgende week hopen we haar elke dag te zien. 

De Bijbelvertellingen gaan over Daniël en z’n vrienden in het land Babel.  Wat een wonderlijke weg gaat 

God met hen, Hij laat wereldleiders zien wie echt de Machtige is. 

Volgende week hopen we op woensdag naar het Jeugdspeelpark in Hendrik-Ido-Ambacht te gaan: 

dieren bekijken en spelen. Op donderdag ben ik een dag afwezig i.v.m. lasering van spataderen. Marian 

Roth staat dan voor onze groep, voor de kinderen een bekend gezicht. 

Groet van Ada de Wolf     
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Groep B 

Wat was dat lekker voor de kinderen, anderhalve week vrij. We hoorden leuke verhalen van de kinderen 

over wat ze in de vakantie hebben gedaan. Wij als juffen hebben een goede team meerdaagse achter de 

rug. Daar staat vast meer over aan het begin van deze nieuwsbrief. 

Dinsdag zijn we weer begonnen. We kregen les van de mevrouw van Toppie. Iedereen was enthousiast 

bezig en de meeste kinderen hebben het resultaat al mee naar huis. 

Deze week werken we nog over de aa. Als we dan op het prikbord kijken zijn er al heel veel letters 

langsgekomen dit schooljaar. Deze week zijn we ook begonnen met het spelen in de dierentuin. 

Zo kunnen we kaartjes kopen voor kinderen en volwassenen. Er is iemand die bij de kassa helpt, en we 

hebben dierenverzorgers. Tenslotte moeten de dieren wel te eten krijgen en ook de mest opgeruimd 

worden! We komen ook nog steeds op nieuwe ideeën om te maken. Zo willen we nog graag papegaaien 

maken. 

De laatste maanden hebben we een aantal kinderen mogen verwelkomen. We verwachten geen nieuwe 

kinderen meer voor de rest van dit schooljaar en kunnen de tijd nemen om te wennen aan elkaar. 

Met de bijbelverhalen zijn we nog bij de Here Jezus. Hij loopt over het water kwam langs en de gelijkenis 

van de zaaier. Ook over de koninklijke bruiloft hebben we het gehad. 

Zo zijn we al weer een week verder en fijn om nu heerlijk in de hoek te kunnen spelen! 

Met hartelijke groet, Rianne Westra en Yvonne Stegeman 

 

 

Groep C   

Na een (best wel lange  ) vakantie waarin we ook stil mochten staan bij de heilsfeiten van Hemelvaart 

en Pinksteren zagen we elkaar afgelopen dinsdag weer. 

Inmiddels is onze dierentuin hoek  open gegaan. En daarin wordt al flink gespeeld.  

Een kaartje kopen bij de kassa bij de ingang door de kaartverkoper die ons ook een rondleiding door de 

dierentuin geeft. De dierverzorger die druk bezig is om de dieren te voeren, maar ook om de hokken uit 

te mesten en schoon te maken.  Als bezoeker is er veel te zien en te horen.  

De kinderen hebben bij alle dieren naamkaartjes gemaakt zodat we ook precies weten hoe ze heten. 

De komende weken hopen we van het spelen en werken over de dierentuin te genieten en het thema 

verder uit te diepen. We hoorden ook een verhaal over Bas die kwijt was in de dierentuin. Maar ja de 

giraffen zijn ook zo leuk! Gelukkig vonden zijn vader en moeder hem snel. We leerden het liedje uit Artis 

is een beer ontsnapt. Vandaag namen de kinderen een cadeautje mee naar huis. Hopelijk blijft het goed 

verstopt to aanstaande zondag! Ook is Loïs  bij ons in de klas gekomen. We merken dat je het al naar de 

zin hebt bij ons. We hopen dat je snel gewend mag zijn! 

Groetjes van de juffen en kinderen van groep C en tot de volgende keer! 

 

 

Groep D 

Het zijn bijzondere weken! Dan weer een mooi feest, dan wel naar school, dan niet naar school. De 

kleuters zijn soms wel een beetje de weg kwijt. Het was wel fijn om nog even vakantie te hebben. 

Dinsdag begonnen we direct al goed. Want Pim was jarig! Hij is nu ook 6 jaar! Gefeliciteerd kerel! Juf 

Grietje kon nu zijn feest op school meevieren want zij was dinsdag op school i.p.v. de woensdag en 

donderdag. De juffen hadden de werkdagen geruild i.v.m. de trouwdag van haar dochter Marianne aan 

het eind van deze week. ‘n Fijne en gezellige dag juf Grietje!!  Ook kregen we er dinsdag een nieuw 

vriendinnetje bij in onze groep: Maud! Zij is vier jaar geworden. Leuk datje bij ons bent gekomen Maud. 

We hopen dat je het fijn gaat vinden op school! Dinsdagmiddag hebben we weer een hele leuke crea 

workshop gehad. Van een sok hebben we iets leuks gemaakt! Komende dinsdag hebben we nog één 

keertje les van de crea-juf. Onze dierentuin in het lokaal begint steeds echter te worden. We kunnen er 

nu ook fijn spelen en werken of op bezoek gaan. Woensdag hebben we in ons eigen lokaal spelletjes en 
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stoelendans gedaan. De gymzaal was bezet door een andere groep en buiten regende het heel hard. Met 

z’n allen hebben we de tafels en stoelen aan de kant geschoven en klaar was ons “speellokaal”! 

Donderdag was het onze tijd om lekker te gaan gymmen. Deze week staat de letter l centraal. Iedere dag 

kijken we of we de geleerde letters nog weten. Nou, dat gaat ook echt heel goed! Groetjes uit de 

dierentuin van alle dieren en van alle oppassers/verzorgers en bezoekers en van juf Grietje en Annemieke 

Groetjes van de Vissengroep (D) en juf Grietje en Annemieke 

 

Groep E 

Na een heerlijke vakantie zijn de kinderen weer uitgerust op school gekomen. Ze hadden veel te 

vertellen. We zijn deze week nog even bezig geweest met vaderdag. En er kwam iemand van Toppie en 

met juf Dana hebben we een knuffel gemaakt van een sok. Volgende week dinsdag komt ze nog een 

keer. Zondag mogen ze het geven. Ik ben benieuwd of de kinderen het geheim kunnen bewaren. Er 

wordt druk gespeeld in de dierentuin. Soms komen er niet zoveel bezoekers en dat is niet leuk. Hoe 

kunnen we dat oplossen? Een kind riep reclame maken. Of even iets anders gaan doen, zoals hokken 

schoonmaken, eten geven. Ook hing het kaartje nog op dicht, dus dat is ook niet handig. We hebben 

gekeken naar de openingstijden en Rachel en Elle hebben allebei een klok gemaakt met de opening- en 

sluitingstijd. Ook kwamen we tot de conclusie dat er nog niet voor alle dieren voer is. Volgende week dus 

nog werk aan de winkel. Bijna alle kinderen hebben een folder mee van de kunstweken. Voor de kinderen 

die naar de BSO zijn ligt hij nog in de klas en die gaan maandag mee. De verhalen uit de Bijbel gingen 

over; vertel het aan de mensen. We hebben een gesprek gehad over hoe je aan anderen vertelt over 

Jezus en wat je vertelt. Leuk om zo met elkaar een kringgesprek te hebben.  

Fijn weekend, Swanice 

 

Groep 3a 

Beste ouders van groep 3a, 

Deze week zijn weer van start gegaan, na een heerlijke vakantie voor de kinderen. Deze week stonden de 

cito's centraal en dat ging best wel goed. Daarnaast hebben we ook af en toe een les van lijn 3 gehad. Zo 

hebben we het gehad over woorden waarbij de klinkers lang klinken, maar waarbij je de klinker wel kort 

schrijft (zoals slager). Dit is nog best wel een beetje lastig. We hebben deze woorden ook gelijk in het 

rijtjesboek geoefend. Verder hebben we met rekenen geoefend met de getallen tot en met 100 en de 

sprongetjes van 2, 5 en 10 hebben we geoefend. In de hal begint de dierentuin steeds meer vorm te 

krijgen. De kinderen hebben ook bedacht om een olifant in het groot na te maken (geïnspireerd door de 

giraf van groep 4). We zijn hiervoor nog op zoek naar kippengaas en kranten voor het papier maché. 

Sparen jullie weer mee?  

Komende week zullen we ook nog bezig zijn met de cito's en we zullen thema 11 van lijn 3 gaan 

afronden. Ook ronden we blok 3 van rekenen af en zo gaan we alweer van start met de laatste blokken 

van rekenen en lezen.  

Groetjes juf Tamara 

 

Groep 3b nieuws 

Stijn heeft een zusje gekregen. Ze was dinsdag al even bij ons in de klas. De kinderen maakten een 

mooie slinger met lieve briefjes voor haar. Ze schreven onder andere: “je bent heel lief”, “je bent mooi”, 

“je lijkt wel wat op een engel” en “ik ben blij dat je eruit bent”. 

De vaders worden zondag verrast met een cadeautje. Daar hebben de kids goed hun best op gedaan. 

Deze en komende week maken we heel wat toetsen. Tussendoor is er extra tijd voor spelen.  

De bijbelverhalen gaan over het volk Israël. Ze durfden helaas niet het beloofde land in, omdat ze niet op 

God vertrouwden. We hebben daarna het lied gezongen: “God heeft alle macht”.  

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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We zijn begonnen met het spelen in de dierentuin hoek. Al spelende komen we erachter wat we nog 

nodig hebben. Dus kunnen we dat gaan maken / verzamelen. Heeft iemand misschien hesjes die als 

uniform kunnen dienen? Of overalls? 

We hebben ook het apenvoerdictee gedaan! 1 kind was de aap. De ander was de oppasser. Overal in de 

klas lag voer. (Verfrommelde gekleurde blaadjes met daarop een woord). De aap mocht zeggen of hij 

banaan, bes of een blaadje wilde. De oppasser bracht het en vertelde welke woord de aap moest op 

schrijven. Daarna kwam het leukste: het eten weer verfrommelen en dan het propje door de klas gooien! 

Groeten van juf Annemiek en de kriebelbeestjesklas 

 

Groep 4a 

Na de vrije dagen zijn we nu volop bezig met het maken van verschillende CITO-toetsen. We hebben van 

spelling de beide onderdelen al gemaakt en van andere toetsen zijn we begonnen of gaan we deze en 

volgende week beginnen. Met het maken van deze toetsen wordt ook een flink stuk zelfstandigheid 

gevraagd. Dit hebben we de periode voor Pinksteren bewust al geoefend.  

Ook met het thema zijn we deze week weer verder gegaan. Het ging deze dagen uit het thema 'dieren' 

als onderdeel nu over verschillende insecten. De leestekst die we gebruikten was een tekst over mieren 

en ook keken we daarbij een filmpje. En vooral blijven we deze dagen weer aandacht geven aan de 

Kanjertraining. De witte pet ophouden, ook als er iemand vlakbij je in de buurt met rode of zwarte pet-

gedrag is. Dit vinden we nog best lastig. Negatief gedrag als boos-worden, de-baas-spelen of uitlachen 

heeft gemakkelijk een olie-vlek-werking. Daarom geven we elke dag in de klas aandacht aan het 

gewenste gedrag (de witte pet, zoals dat heet in de Kanjertraining).  

Met de bijbelles werken we over de vrucht van de Heilige Geest (liefde, blijdschap, vrede, geduld, 

vriendelijk, goedheid, trouw, tederheid, zelfbeheersing). Hiermee is een mooie verbinding met de 

Kanjertraining: Die goede vrucht is geschenk van God!  

Groeten van groep 4a en meester Hendrik 

 

Groep 4b 

Beste ouders, 

Onze laatste periode van dit jaar is ingegaan. We worden er al een beetje weemoedig van… 

Wat een leuk stel kinderen hebben we toch zo bij elkaar! En sinds deze week een nieuw gezicht erbij: 

Willemijn! Van harte welkom Willemijn, we hopen dat je snel je plek mag vinden bij ons op de Wegwijzer. 

Iedereen heeft al een tafeldiploma op zak. Maar we gaan door! De kinderen mogen thuis oefenen met 

de tafels van 2, 3, 4, 5 en 10. www.tafeltjesleren.nl is ook een goede website om mee te oefenen. 

We beginnen deze week met het afnemen van de Cito’s. Best intensief en spannend.  

Gelukkig hebben nog genoeg tijd voor ontspanning en leuke dingen. 

Hartelijke groet Hanneke en Marjolein 

 

Groep 5a 

Hallo allemaal,  

De afgelopen week zijn we vrij geweest en hebben we genoten van onze vakantie! Geen huiswerk, 

rekenen, taal en spelling. Maar die pret is alweer voorbij.  Deze week moesten we weer naar school en 

dat hebben we geweten ook. We moesten keihard aan de slag want de cito’s stonden al op ons te 

wachten. Maar voordat we aan de cito’s begonnen hadden we nog een sportdag. Helaas viel deze 

sportdag letterlijk in het water. Een paar bikkels uit groep 5 hebben nog wel een wedstrijdje beeball in de 

regen gespeeld, super stoer! De anderen mochten niet meer spelen want het werd toch afgelast. We 

baalden dat het niet doorging maar gelukkig gingen we op school ook wat leuks doen, film kijken met 

limonade en een zakje chips.  

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@levwn.nl


 

 

 ’t Wegwijzertje  www.gbsdewegwijzer.nl  |  wegwijzertje@levwn.nl  7 

Ons thema gaat over het menselijk lichaam. We gaan met elkaar op onderzoek uit hoe ons lichaam er 

van binnen uitziet. Op dit moment hebben we ons skelet na gemaakt met satéprikkers. Het begint al een 

echt lichaam te worden! We zijn benieuwd wat we nog meer gaan ontdekken de komende weken... 

Aanstaande week hebben we nog een week cito’s, dus papa’s en mama’s verwen de kinderen maar een 

beetje want ze hebben onwijs hun best gedaan!  

Een hartelijke groet van groep 5a 

 

Groep 7a 

Wat hebben de kinderen weer heerlijk kunnen genieten van een extra vakantie, wat een luxe!  

Dinsdag zijn we meteen weer aan het werk gegaan in de klas. Het is altijd weer even inkomen na een 

aantal dagen geen schoolwerk te hoeven maken of leren. Maar de kinderen zaten alweer snel hard te 

werken. We hebben dinsdag het oefenrondje voor het verkeersexamen gefietst met elkaar. Toch nog 

best spannend voor heel wat kinderen dat het dan donderdag écht ging gebeuren. Gelukkig hebben ze 

het hartstikke goed gedaan en zijn we allemaal GESLAAGD! We zijn echt super trots op onze kanjers!  

We zijn woensdag gestart met de Cito toetsen van eind groep 7, ook dit is altijd even door bikkelen. De 

kinderen hoeven vanwege de toetsen geen huiswerk te maken of te leren, behalve voor topo volgende 

week. En we hebben natuurlijk een ontzettend leuk vooruitzicht.... we gaan dinsdag op schoolreisje!  

De kids en wij hebben er heel veel zin in en we hopen natuurlijk op stralend mooi weer!  

Een goed weekend! Juf Esther en juf Marlies 
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