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AGENDA 

 

Maandag 9 december 

• Schoonmaakavond 

 

 

Donderdag 12 december 

• Gebedsgroep 

 

Woensdag 18 december  

• Kerstviering met groepen 1-4 

 

 

 

Vrijdag 20 december 

• Alle groepen vrij  

         (Hoofdland 12.00 uur/ Pad 12.10 uur) 

 

Maandag 23 december – vrijdag 1 januari  

• Kerstvakantie 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 20 december 

 

VAN HET MANAGEMENT 

 

Feesten 

Hebt u de foto’s voorbij zien komen? Op klasbord, op Facebook…het was gister een geweldig leuke dag! 

Wat een blije en stralende koppies heb ik gezien. O ja, ook gespannen gezichtjes. ’t Is toch echt wel 

indrukwekkend als Sinterklaas met een paar pieten in jouw klas in de kring komt zitten. En nu is het weer 

voorbij, ook prima! Niet voor alle maar wel voor veel kinderen geeft dit feest blijde of gespannen onrust. 

Het zou wellicht handiger zijn als Sinterklaas bv 1 december aankomt….. 

 

En ondertussen is de Adventsperiode begonnen, bij u in de kerk en/ of thuis wellicht, maar ook op school 

bereiden we ons al een poosje voor op het Kerstfeest. Vooruitkijken naar kerst loopt gelijk met 

vooruitkijken naar Zijn terugkomst. Dat is een vaste hoop die in ons leeft. En tegelijk het zeker weten dat 

Hij nu door Zijn Geest al in ons leeft en met ons is, Immanuël! Hij maakt ons tot zijn handen en voeten 

hier, waardoor wij een teken van zijn liefde zijn, ook voor elkaar op De Wegwijzer. Een mooi lied hierover: 

Sela, In ons hart geboren https://www.sela.nl/liederen/170/in-ons-hart-geboren.html 

 

Verkeersveiligheidsactie 

Alle kinderen hebben deze week een geel met paars foldertje mee gekregen op beide locaties. Die 

folders gaan over de verkeersveiligheid rond beide locaties. Met de gemeente en de wijkagent hebben 

we besproken hoe we de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. Op het foldertje vindt u tips hoe u 

daaraan kunt bijdragen door veilig te parkeren, op een goede plek uw kind uit de auto te laten stappen 

en welke rijrichting handig is voor de doorstroom. Wilt u het foldertje lezen als u dat nog niet hebt 

gedaan? In de komende periode komt er een ludieke verkeersacties op beide locaties, waarin we het 

veilig rijden en veilig parkeren centraal stellen. U zult verrast zijn      ! Wanneer dat is, ziet u vanzelf…. 

Een goede weekwisseling gewenst!  

Karin van Bruggen 
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ALGEMEEN 

 

Schoonmaakavond 9 december 

Beste ouders,  

De 1e helft van het schooljaar zit er bijna op. Een mooie moment om weer een goede schoonmaak te 

houden in beide scholen. As. maandag 9 december staat er weer een schoonmaakavond gepland. Heeft 

u een uurtje in uw agenda vrij? Van 19.00 - 20.00 zijn we op het Hoofdland en het Pad aanwezig.  

 

Afgelopen schoonmaakavond is helaas minimaal bezocht. Er waren maar een aantal helpende handen op 

het Hoofdland en nog minder op het Pad. Wat betekend dat er nog genoeg lokalen helemaal niet 

grondig  schoongemaakt zijn dit schooljaar. Vindt u het ook belangrijk dat de kids in een schone 

omgeving de dag doorbrengen? Het zou geweldig zijn als er meer ouders aankomende avond aanwezig 

kunnen zijn!!! We kunnen heel veel doen in een uur tijd, maar hoe meer handen, hoe minder werk! 

 

Graag zien we u op maandagavond 9 december op het Hoofdland of op het Pad.  

Tot dan!  

Groetjes Ellen van Bruggen (Coördinator van het Pad)  

Jodie Vogelaar (Coördinator van het Hoofdland) 

 

 

 
Groep 1-4 van de 

Wegwijzer 
 

 

 

 

Woensdag  

18 december 2019 
 

Zaal open: 18.00 uur 

Aanvang: 18.30 uur 

Sluiting: +/- 19.30uur 

 

Maranathakerk, Koninginneweg 1A, 

Zwijndrecht 
(svp niet parkeren in de wijk, maar bij WC Walburg) 

 

Per gezin mogen er maximaal 2 

bezoekers mee: dus vader + moeder, 

of moeder + broer, of vader + zus etc. 
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Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf komt weer naar de Wegwijzer! Op 26 maart zal hij op het van Karnebeekpad zijn en 

op 2 april op het Hoofdland. Hij zal mooie portretfoto's maken van alle kinderen individueel en natuurlijk 

zal de klassenfoto niet ontbreken. Zet u de data in uw agenda? 

 

 

UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

December is aangebroken met snotneuzen, wanten, sjaals en dikke jassen. De kinderen "eten" het ijs van 

de glijbaan, mmmmm...en "schaatsen" over de wit uitgeslagen rubberen tegels. Roan valt door de brug 

op het plein en breekt z'n sleutelbeen, au!! Wat een harde is hij, hij verbijt z'n tranen. Maar lastig is het 

wel als je je ene arm niet goed kunt gebruiken. We hopen dat het gauw weer geneest, Roan! Naomé 

spuugt haar ontbijt eruit, precies in ons groene emmertje, wat een kanjer. 

Intussen  bonzen de hartjes stevig, het zijn spannende tijden. Opeens zit er een chocoladelolly in je laatje, 

wat kunnen we nog meer verwachten? Natuurlijk Sinterklaas met z'n Pieten op 5 december. Wat een 

feest was dat! Heerlijk gelachen en mooie cadeautjes gekregen. 

Nu op naar kerst, het feest van de geboorte van onze Heer. Eigenlijk een grote vernedering voor hem, 

maar wel iets om te vieren vanwege het vervolg van Jezus' leven: zijn verlossing voor ons. 

In deze donkere tijd is het ook mooi om onze lichtjes te laten schijnen, zowel letterlijk als geestelijk 

gezien. We hebben een boodschap voor de wereld om ons heen! In onze groep komt ook nog aanwas : 

Victoria den Haak is 4 geworden en komt vanaf volgende week bij ons. En Jan Abbring wordt binnenkort 

4 jaar en komt nog voor de vakantie wennen, na de vakantie hoort hij er ook helemaal bij. Dan zijn we 

gegroeid van 17 naar 22 kinderen. Er staat ook weer een excursie op stapel : woensdag, 11 december 

gaan we naar een andere markt in onze omgeving, die van Hendrik-Ido-Ambacht. Deze keer niet alleen 

kijken, maar ook kopen!  Groet van Ada de Wolf 

 

Groep B 

Wat een feest was het donderdag. Sinterklaas kwam op school. 

Het was erg leuk in de klas. We hebben een lied gezongen en zijn met de Sint op de foto geweest. 

De komende weken gaan we over de Kerst werken. We zijn al begonnen met het leren van de liedjes 

want op het Kerstfeest in de kerk willen we graag voor u zingen. Woensdag komt Isabelle wennen. Na de 

vakantie komt zij bij ons in de klas. We hebben het deze week gehad over koning Hizkia. Volgende week 

werken we toe naar de geboorte van de Here Jezus. 

Hartelijke groet, Rianne Westra en Yvonne Stegeman 

 

Groep C 

De afgelopen weken kwam er in onze supermarkt een speelgoedafdeling en een bakkerij bij.  

In de bakkerij werden de zelfgemaakte broodjes, taartjes maar ook pepernoten en chocoladeletters 

verkocht. Dit hadden de kinderen zelf gemaakt van zoutdeeg en versierd. En met sinterklaas in aantocht 

was het ook heel handig dat de supermarkt cadeautjes verkocht die we dan zelf weer konden inpakken. 

Er waren  ook veel fopcadeautjes   Maar of dat nu het werk van malle pietje was..........? 

Vorige week woensdagochtend toen we op school kwamen zat er een lekkere verrassing in onze schoen. 

En gisteren was het dan eindelijk zo ver. De Sint en zijn pieten kwamen op bezoek. Wat een gezellige dag 

hebben we gehad. De kinderen hebben genoten en de juffen ook! Zie onderstaande foto's. 

Er is ook een nieuw meisje bij ons in de klas gekomen.Saar. Fijn dat je er bent en van harte welkom bij 

ons in groep C. De afgelopen weken zijn we ook al druk aan het oefenen geweest voor de kerstviering op 
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woensdagavond 19 december. Volgende week gaan we verder werken over Kerst. Samen met de 

kinderen nadenken en knutselen over het wonder van de geboorte van Jezus. Donderdag 20 december 

hebben we tussen de middag een kerstlunch. Hier hoort u binnenkort meer van. 

Hartelijke groeten van juf Barbara en juf Tjitske 

 

Groep D 

De bakker heeft hulp gehad van de Sint en zijn Pieten. We hebben samen kruidnoten gemaakt en lekker 

opgesmikkeld. In de huishoek hebben de Pieten veel fopkadootjes ingepakt en uitgedeeld aan de 

kinderen. En donderdag was het dan eindelijk 5 december: het echte Sinterklaasfeest! We hebben een 

leuke dag gehad. Sint kwam met de koets op school. Hij kwam ook gezellig bij ons in de klas met z'n 

Pieten. We kregen allemaal een kadootje en wat lekkers. 

De Sinterklaasspullen hebben we weer opgeruimd. De komende 2 weken werken we over het  komende 

Kerstfeest. De werkjes, liedjes en Bijbelverhalen gaan over de komst van de Here Jezus. En op 

woensdagavond 18 december mogen we in de Maranathakerk zingen. En donderdag 19 december gaan 

we ook zingen en met z'n allen lekker eten tussen de middag. Hiervoor krijgen jullie nog een 

boodschappenlijstje. Er zijn ook weer een paar nieuwe kinderen bij ons in de klas: Loïs, Aljosha en 

Yannick. Welkom hoor! Op 5 december is Sven 5 jaar geworden: Gefeliciteerd! 

Groetjes van alle bakkers en Pietjes en hun juffen uit groep D. 

 

Groep E 

Eindelijk was Sinterklaas bij ons in de klas. We hebben met elkaar bedacht dat Sint in een modeshow 

onze sjaals mocht bekijken. De kinderen vonden het best spannend. De meesten durfden de modeshow 

wel te lopen. Ook hadden we voor Sint een sjaal gemaakt met mijters erop. Van Piet kregen we een 

cadeautje en die gingen we tegelijk uitpakken. Het is erg leuk om de reactie van de kinderen te zien. Na 

dit weekend gaan we de overstap naar het Kerstfeest maken. We zijn nu al druk aan het oefenen met de 

liedjes. Onze groep zingt samen met groep A. We mogen op woensdag 18 december in de kerk gaan 

zingen voor jullie als ouders. Verder info staat in het wegwijzertje! De winkel in de klas draait nog! Elke 

dag wordt er nog in gespeeld. In de huishoek mogen ze bv. een ontbijt verzinnen, kopen en klaarmaken 

en dan mag er iemand uit de klas komen eten. In de kleding winkel zijn naast kleren ook de door de 

kinderen gemaakt sjaals te koop. Volgende week gaan we verder bedenken wat er nog bij kan voor het 

kerstfeest. Vanaf deze week is de actie voor de atos. De krat voor de boodschappen staat in de klas. 

Helpt u mee? Op donderdag 19 december hebben we een lunch  met de kinderen. Ik geef een lijst mee 

waarop staat welk artikel uw kind mag mee nemen. Ik zou het fijn vinden als er een ouder is die mij zou 

willen meehelpen tijdens de lunch. Wie kan en wil? We gaan aan het eind van deze twee weken het 

thema afsluiten. En na de vakantie starten we weer een nieuw thema. 

Hartelijke groet, Swanice 

 

Groep 3a & Groep 3b 

Wat hebben we vandaag genoten van het sinterklaasfeest! De kinderen werden verwend met cadeautjes 

en pepernoten. De pieten waren super grappig en de sint kon nog goed swingen. 

Komende week beginnen we met lezen aan thema 5, dat gaat over 'mijn lijf'.  

Met rekenen beginnen we weer aan een nieuw blok. We gaan hard oefenen met splitsen van getallen tot 

10. Daarnaast maken we sommen bij plaatjes en verhaaltjes. We gaan ook verder oefenen met het 

klokkijken van de hele uren. Ook gaan we de komende weken werken over het kerstfeest. We zullen de 

liedjes voor de kerstviering gaan oefenen, we gaan teksten lezen en schrijven over kerst en knutselen 

over kerst. We maken er twee mooie weken van! 

Fijn weekend! Groetjes Annemiek, Francis en Ilse 
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Groep 4a 

Wat een leuke weken zijn dit toch! Verleden week hebben de kinderen een dramales gehad met als 

thema de dierenwinkel. Ze mochten zelf een dier zijn en deden daar leuke oefeningen mee. Wat een 

enthousiasme en betrokkenheid was er te zien. 

De afgelopen dagen stonden in het teken van Sint. De taallessen hebben we wat aangepast aan het 

Sintthema. Zo hebben de kinderen een elfje gemaakt en een recept geschreven. Er zijn zelfs recepten 

thuis gemaakt. Een heuse Sinterklaassoep is gemaakt en opgegeten! 

Uiteraard wordt er ook hard geleerd en zijn we met spelling bezig met regelwoorden als ng/nk, 

eer/oor/eur, aai/ooi/oei en weetwoorden ei/ij. Met rekenen zijn we o.a. bezig met de tafels van 2, 5 en 10 

door elkaar, sommen zoals 45+7= en 63-5= uitrekenen met behulp van een getallenlijn, optellen en 

aftrekken over de 10 met een strategie. 

En dan was het Sintfeest een prachtige afsluiting deze week. Er zijn prachtige stoomboten geknutseld. 

Tijdens het bezoek van Sint werden er interessante vragen aan de Sint gesteld en is het ingeoefende 

dansje opgevoerd. Ondertussen is de voorbereiding voor het volgende feest: Kerst al begonnen. Voor de 

viering in de kerk hebben veel kinderen al de nodige voorpret gehad. In de kerstviering zullen jullie wel 

begrijpen waarom. Een fijn weekend toegewenst! 

 

Groep 4b 

Beste allemaal, 

Wat een feestweek zeg! Met 2 extra dagen vrij en donderdag met de sint en die pieten. Deze pieten 

kunnen heel goed preciezie strooien (zie foto). Het is een hele fijne dag geweest. 

We hebben ook nog wel gewerkt hoor. We leren met rekenen om over het tiental heen te gaan bij 

optellen en aftrekken. Hierbij is het heel belangrijk dat de kinderen de verliefde harten goed kennen (dat 

zijn de cijfers die samen 10 vormen, bijvoorbeel 8 en 2). Iets anders wat bij deze sommen belangrijk is 

om goed te snappen, is van een rond tiental er losse vanaf halen. Bijvoorbeeld 70 - 4 =  

Wellicht zou u dit samen met uw kind nog extra kunnen oefenen thuis? 

Vanaf maandag zullen we ons gaan focussen op kerst. Mooi om met de kinderen naar deze bijzondere 

tijd toe te leven en te oefenen voor onze kerstviering in de kerk op woensdag 18 december. 

Voor nu een fijn weekend gewenst. Hartelijke groet, Hanneke en Marjolein 

 

Groep 5a 

Beste ouders van groep 5a, 

Gisteren hebben we met elkaar het sinterklaasfeest gevierd in de klas. Wat hebben we het gezellig en 

leuk gehad. De surprises waren prachtig en de gedichten erg leuk. Wat heeft iedereen hard gewerkt.  

Volgende week zullen we het thema 'prehistorie' afsluiten met de tentoonstelling op vrijdag 13 

december om half 3. U bent van harte welkom (ook opa's en oma's zijn van harte welkom). De laatste 

week voor de kerstvakantie zullen we dan aan de slag gaan met kerst.  

Met rekenen hebben we geleerd om grote keersommen handig op te lossen (3x50) en ook hebben we 

geleerd om te rekenen met 'schaal'. Daarnaast zijn we nog druk bezig met de keersommen en de klok. 

Met taal hebben we het blok nu afgesloten met de toets. De moeilijke onderdelen zullen we komende 

week nog gaan herhalen. Zo vinden we de trappen van vergelijking (mooi-mooier-mooist) nog erg lastig. 

Dit gaan we nog even goed oefenen.  

Groetjes juf Tamara   
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Groep 5b 

Wat hadden we een toffe dag gisteren. In de ochtend mochten alle kinderen een surprise uitpakken. Ze 

vonden het erg spannend, ook omdat dit voor hen de eerste keer was. Maar wat hadden ze hun best 

gedaan! In de middag kwam Sint met zijn pieten aan op het Pad. En mochten we een liedje zingen in de 

aula voor alle groepen. De Sint is zelfs nog in de klas geweest en vertelde uit zijn boek. Ook mochten we 

met z’n allen op de foto. Wat een topdag!  

Ps. Ik heb van alle surprises en kinderen foto’s gemaakt. Er is helaas een storing op klasbord waardoor ik 

de foto’s nog niet kan delen. Ik hoop dat het snel wel lukt. 

 

Groep 6a 

Beste ouders, 

Donderdag hadden we een feestelijke dag. De Sint en zijn pieten kwamen in de klas. Sommige kinderen 

mochten een dansje doen of werden zelfs door de Sint naar voren geroepen om in het zonnetje gezet te 

worden! En wat waren er mooie surprises en gedichten gemaakt! Wat een talent!  

Verder kwam de juf op woensdag met mooi nieuws dat er een baby op komst was. De kinderen hadden 

100 en 1 vragen. Ze waren erg blij maar ook wel bezorgd want zou de juf volgende week al met verlof 

gaan? Gelukkig duurt het nog een half jaartje! ;-) 

Deze week was huiswerkvrij, wat de kids helemaal niet erg vonden.  

Volgende week is er weer een normale huiswerkweek. Zie huiswerkbijlage. 

Floor is de pechvogel van de week: zij heeft deze week haar arm gebroken met paardrijden. Heel veel 

sterkte en beterschap Floor! Hartelijke groeten uit groep 6a! 

 

Groep 6b 

 

Groep 7a 

Hallo iedereen, wat hebben we een leuke periode achter de rug! Vorige week zijn we met elkaar op de 

fiets naar het onderwijsmuseum in Dordrecht geweest. Daar hebben we een leuke les gehad omtrent 

geld. We moesten een boodschappenlijstje afwerken, maar het ene groepje kreeg meer geld dan het 

andere groepje. Welke keuzes maak je dan? En hoe ga je om met die verschillen tussen geld? Het was 

erg leerzaam en we hebben er met elkaar erg van genoten. Gisteren hebben we met de hele school het 

Sinterklaasfeest gevierd. Iedereen heeft erg zijn best gedaan om een leuke surprise te maken voor een 

klasgenoot en daarbij hoort natuurlijk ook een leuk gedicht. Ook is Sinterklaas met zijn Pieten bij ons in 

de klas gekomen. We hebben ze een dansje aangeleerd en we hebben een lied voor ze gezongen. Ook 

hebben de Pieten leren breakdancen. Deze maand waren wij ook aan de beurt voor de maandviering. 

Ons thema was 'dankbaarheid'. Aan de hand van het thema hebben we een toneelstukje opgevoerd, een 

rap gemaakt, een dansje gedaan, uit de Bijbel gelezen, gebeden en met elkaar de verjaardagen van 

november gevierd. We zijn dankbaar om met elkaar in deze klas te zitten. Dankbaar voor wat God aan 

ons geeft. We wensen jullie een prettig weekend. Hartelijke groet, Esther Hoegée 

 

Groep 7b 

Wat is het spannend zeg! Dit stukje schrijf op de avond van 4 december. Het is me gelukt om de surprise 

helemaal af te krijgen. En ik ben zooo benieuwd wat de anderen allemaal voor moois hebben gemaakt! 

Het zijn echte feestweken in groep 7b. De voorleeswedstrijd is geweest. Daarna waren er volop 

voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest. Ook kregen de kinderen een donderdagmiddag vrij. 

Afgelopen week zijn er prachtige presentaties geweest door de kinderen over het thema. Binnenkort 

hebben de kinderen ook presentaties van de folders. Ze hebben hier ook keihard aan gewerkt. Volgende 

week dinsdag zal er een dansoptreden zijn in de school van onze groep 7b. Ook weer zo'n feest. En niet 

te vergeten: op vrijdag 13 december hebben we workshop in het Onderwijsmuseum voor de actie van de 

Winter3Daagse. Zoveel dingen om dankbaar voor te zijn! Laten we niet vergeten dat we dit allemaal 
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krijgen van onze God. Ondertussen kijken we ook uit naar Kerst. Er zullen verschillende lessen zijn waarin 

we ook speciaal daarbij stilstaan. Deze week zal het één en ander nog herhaald worden voor de toetsen 

van aankomende week. Groetjes van alle kinderen van groep 7b, juf Hannah en meester Marnix! 

 

Groep 8a 

Wauw wat was het een geslaagde sinterklaasdag. Wat een enorm knutsel- en dichttalent is er in deze 

groep aanwezig en wellicht ook bij u als ouders ;-) Dank u voor de tijd en energie die u er misschien ook 

in gestoken hebt. 

We hebben afgelopen weken heel wat uitstapjes gehad. Zo zijn we naar het onderwijsmuseum geweest. 

Goed om te ervaren dat geld waarde heeft en dat je ook te weinig kunt hebben, ondanks dat je zo 

probeert het goedkoopste te kopen. Maar niet het alleen het onderwijsmuseum, ook de fietstocht er 

naar toe was voor een aantal al een leerzame ervaring. Want hoe krijg je je fiets langs zo'n steile trap 

omhoog? Dat vereist toch best wat spierballen. Gelukkig was Jesse's vader er om te helpen. Dank u wel! 

Vorige week zijn we naar het Develstein geweest voor wat kennismakingslessen. Wel jammer dat onze 

markt hierdoor een week verplaatst moest worden, maar het was wel leerzaam. Best een grote school en 

grote kinderen die daar zijn zeg. En de juf die opeens 'mevrouw' heet. Het was leuk om mee te maken, 

toch hadden we ook nog wel wat meer willen ontdekken over de school. Kantinegebruik, 

computerschermen met info over je lesuren, werkplekken e.d. Ik raad u daarom zeker aan om ook open 

dagen te bezoeken van de school van uw keuze om ze vast een beetje wegwijs te maken. 

Ook zijn we bij 'de kleine oase' op bezoek geweest. Dit is een dagbesteding voor kinderen met een 

meervoudige handicap. Dat was echt heel speciaal en indrukwekkend. Onze groep is hier zo goed in. Ze 

willen ook allemaal graag hier naar terug om met de kinderen tijd door te brengen. Iedere vrijdag gaan 

twee kinderen uit één van de groepen acht daar naar toe om te knutselen, een spelletje te doen of voor 

te lezen. U gaat er vast meer over horen. 

Dit stukje typ ik al voordat de 'markt' geweest is, dus daarover in het volgende wegwijzertje meer. 

Komende week hebben we weer 'gewoon' huiswerk volgens het gebruikelijke rooster.(ma niks, dinsdag 

rekenblad, woensdag spelling en topo, donderdag Engels mondeling, vrijdag LW en bloon) Wel merken 

de kinderen met een HAVO VWO advies wat verschil door vermeerdering of moeilijkere opdrachten.  

Hartelijke groet namens groep 8a en de juffen 

 

Groep 8b 

Wat een creativiteit allemaal! Al die verschillende surprises en gedichten. Het was echt genieten met 

elkaar van al dat moois en leuks. We hebben er gisteren een gezellig feest van gemaakt in de klas. 

Natuurlijk zijn de Sint en zijn Pieten ook op bezoek geweest. In de aula hebben alle groepen een act 

gedaan. Bij ons hebben Evy, Ilse en Elissa een optreden gegeven van Acro gym. Heel knap gedaan 

meiden! Daarna ging Sint alle klassen langs. Nadat de Sint bij ons uit zijn grote boek had voorgelezen 

hebben we met alle pieten stoelendans gedaan. 

Vandaag hebben we de VakantieBeurs gehad. Het was heel gaaf om alle marktkraampjes te zien en te 

smullen van allerlei exotische lekkernijen. 

De komende 2 weken werken we toe naar het Kerstfeest. We gaan de donderdag voor de vakantie nog 

een bijdrage leveren aan een kerstviering van gehandicapten in Zwijndrecht. Hiervoor zijn we ook al start 

met de voorbereidingen. We gaan o.a. een aantal liedjes zingen en een toneelstukje opvoeren. 

Hartelijke groet van groep 8b en meester Gert. 

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

