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De Gouden Klomp,

In dit nummer

Van Juf Yvonne
Lieve allemaal,
Als jullie deze nieuwsbrief ontvangen is de
wintervakantie alweer voorbij en kijken we uit
naar de lente! Dat het ‘echt’ winter is
geweest aan de Côte d’Azur, daarvan zijn deze
foto’s wel het bewijs!
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Om te onthouden
We zijn 2010 gestart met een zeer geslaagde
ouderbijeenkomst waarvan het verslag
evenals de cito-toetskalender terug te vinden
zijn in deze nieuwsbrief. Voorts verschijnt er
een artikel over onze school in het maart
nummer van het Nederlandse tijdschrift Côte
& Provence en in september bestaat de
school 10 jaar hetgeen niet ongemerkt
voorbij zal gaan.
In deze nieuwsbrief nemen we ook een kijkje
in groep 0,1,2 van juf Patricia en groep 3 en
4 van juf Marlouke. Voor wie één van beide
juffen nog niet kent plaatsen we hier een
foto. Uiteraard is juf Anne Marie er ook nog,
maar die is bij iedereen bekend!
Noteer dan ook alvast dat we op
zaterdagmiddag 8 mei onze ‘Oranjedag’
zullen vieren.
Juf Yvonne

Links juf Patricia met Puk op schoot en rechts juf
Marlouke.
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Een kijkje in groep
0, 1 en 2
bij juf Patricia

In de groep 0, 1 en 2 hebben we in
de maand januari gewerkt aan het thema
‘Brrrr wat is het koud’ uit de methode Ik &
Ko. Het was een erg leuk thema, want ook
in Frankrijk was het dit jaar koud en
kwamen de kinderen naar school met
dassen, mutsen, handschoenen en rode
wangen.
Het boek ‘Kikker in de kou’ stond
centraal. We kregen zelfs een brief van
Kikker waarin hij vroeg of we hem wilden
aankleden, omdat hij het zo koud had met
zijn gladde velletje. Er werden veel mooie
kledingstukken voor hem gemaakt.
Ook hebben we winterboeken bekeken en
hebben de juffen voorgelezen om de
woordenschat te vergroten.
Met de kinderen in groep 2 zijn we
sinds januari begonnen met het aanbieden
van de letter van de week en het woord
van de week. De letters die we al geleerd
hebben, zijn de p (van pop) en de t (van
tak). De leerlingen van groep 2 maken
wekelijks werkbladen met letters. Hierbij is
de uitspraak van de letter (klank) erg
belangrijk.
Tijdens ons winterthema hebben we
een proef met ijsblokjes uitgevoerd. Dit
vonden de kinderen erg interessant. We
hebben gekeken welk ijsblokje het eerste
gesmolten was. Een ijsblokje in warm
water of een ijsblokje in koud water? Veel
kinderen hebben geproefd hoe koud een
ijsblokje is en ervaren wat er gebeurt met
een ijsblokje in je warme handen.

Ook de dramales, waarbij we
sneeuwballen mochten gooien,
sneeuwpoppen van elkaar gingen maken,
probeerden te schaatsen en gingen bibberen
van de kou, was dolle pret.
Onze vrienden Puk en Ko hebben in
januari een mooi dagboek gekregen van de
juffen. Zij zullen de komende maanden
komen logeren bij de kinderen uit de klas en
dan kunnen de belevenissen opgeschreven
worden in het dagboek. De juf kan het dan
voorlezen aan de andere kinderen. Het boek
komt in de boekenhoek te staan, zodat de
kinderen aan elkaar dingen kunnen vertellen
over het bezoek of er zelf in mogen kijken.
De komende weken (tot halverwege
maart) werken we aan ons nieuwe thema
‘Wat loopt en vliegt daar? Hierin staat het
onderwerp ‘Dieren’ centraal. We kijken naar
het uiterlijk van de dieren. We bespreken
wat de dieren eten, waar ze wonen en welke
geluiden ze maken. We zoeken onder andere
de moeder- en de babydieren bij elkaar. De
kinderen uit groep 2 hebben inmiddels de
letter k (van het woord kip) al geleerd en
zullen nog enkele nieuwe letters leren de
komende weken.
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Een kijkje bij juf Marlouke

Groep 3
Groep 3 heeft voor de
kerstvakantie al een beetje kennis
gemaakt met onze nieuwe methode ‘De
leessleutel’ en de eerste Nederlandse
klanken geleerd.
In het nieuwe jaar is de methode
officieel ingevoerd en luisteren ze
iedere week naar de avonturen van Rik
en zijn klasgenoten. Om vervolgens
altijd hard aan het werk te gaan, er
liggen verschillende werkjes klaar en
het is flink doorwerken om alles af te
krijgen!
Gelukkig is er daarom ook tijd om
lekker te ontspannen; in de leeshoek
met een grappig boek in de luie stoel of
meegesleept worden met een spannend
verhaal in de luisterhoek.
Daarnaast wordt er vrijwel iedere
week een spelletje gespeeld, zoals het
letterkwartet, wie/wat ben ik of raad
mijn woord!
De komende weken gaan we
werken met het thema wat loopt en
vliegt daar? De verhalen nemen de
kinderen onder andere mee naar het bos
waar natuurlijk genoeg te ontdekken
valt.
Pasen komt ook al snel dichterbij
en zullen we zeker niet onopgemerkt
voorbij laten gaan.Kortom veel te doen
de komende weken met weer veel
nieuwe letters en woorden in het
verschiet!

Groep 4
Na de kerstvakantie is groep 4
gestart in de nieuwe methode ‘De
leessleutel’. Iedere week komen er veel
nieuwe woorden voorbij die ze zelf
opschrijven in hun eigen woordenboek!
Voor het gemak maken ze er ook een
tekening bij of plakken ze er een plaatje
naast, zodat ze later altijd de betekenis
terug kunnen vinden!
Regelmatig maken we twee teams
om een quiz te spelen, waarin de vragen
draaien om de woorden uit hun
woordenboek. De spanning loopt hoog op
als de twee teams strijden om de
overwinning!
Binnenkort komt er een heel mooi
computerprogramma van ‘De leessleutel’
waarbij de leerlingen onder hun eigen
naam, ontzettend veel taalspellen kunnen
doen. Ze kunnen steeds bijhouden hoeveel
ze vooruitgaan. Zo zullen ze zelf zien dat
ze iedere keer meer woordjes en klanken
kennen.
De volgende weken gaan we op
dezelfde wijze door om veel nieuwe
woorden en klanken te oefenen. Daarnaast
gaan we ook veel lezen en mogen de
kinderen (heel graag zelfs!!) boeken van
de school lenen om ook thuis lekker te
lezen. Snuffel dus snel in de
boekenkasten!!

CITO-toetsen en toetsdata
Woensdagochtend:
Taal voor kleuters (gr. 1 en 2): 17 en 24 maart 2010
AVI en DMT (gr. 3)
2 juni 2010
LOVS spelling (gr. 3):
9 en 16 juni 2010
Woordenschat (gr. 3):
9 en 16 juni 2010
Woensdagmiddag:
AVI en DMT (gr. 4)
LOVS spelling (gr. 4):
Woordenschat (gr. 4):

2 juni 2010
9 en 16 juni 2010
9 en 16 juni 2010

Zaterdagochtend:
AVI toets:
Spelling (gr. 4 – 8):
Woordenschat (gr. 4-8)
Begrijpend Lezen (gr. 4-8)

13 maart 2010
20 en 27 maart 2010
24 april 2010
5 en 12 juni 2010
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Een kijkje in de Zaterdaggroep

Van de leerlingen
Spreekwoorden puzzel van Charlotte
Scetbon.
Welke spreekwoorden staan hier
afgebeeld?
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Antwoorden Spreekwoorden:
1 Van A tot Z = helemaal, van het begin tot het einde.
2 Met iemand een appeltje te schillen hebben = de waarheid willen zeggen tegen iemand op wie je boos bent.
3 Onder de plak zitten = iemand de baas over je laten spelen
4 Met je mond vol tanden staan = niet weten wat je moet zeggen

Woordzoeker van Alexander Gray
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Verslag ouderbijeenkomst
Ouderbijeenkomst vrijdag 29 januari 2010
Welkom
Yvonne heet alle ouders welkom op deze ouderbijeenkomst. Er zal een verslag van de
bijeenkomst per email naar alle ouders worden verstuurd.
Praktische informatie
Yvonne ligt de onderstaande punten toe.
* (Nieuwe) Teamsamenstelling en werkverdeling
Woensdagochtend:
groep 0-1 juf Patricia
groep 2 juf Anne-Marie/juf Yvonne
groep 3 juf Marlouke/vervanging juf Patricia
Woensdagmiddag:
groep 4 juf Marlouke/vervanging juf Yvonne
groep 5-6 juf Yvonne/vervanging juf Anne-Marie
zaterdagochtend:
groep 4-5: juf Patricia
groep 6-7-8: juf Yvonne/juf Anne-Marie
leerlingen voor certificaat Nederlands als vreemde taal: Robert
Juf Anne-Marie is vanaf de lente t/m het najaar werkzaam op de Nederlandse school. In de
winterperiode is ze af en toe aanwezig.
Meester Nico is stand-by.
* Snack (gezonde snack)
Tijdens alle lessen wordt een korte pauze ingelast, waar we gezamenlijk een ‘van huis uit’
meegenomen hapje en drankje nuttigen, voordat we gaan buitenspelen. Er wordt afgesproken
dat de ouders een gezonde snack meegeven. Dit kan een broodje, een stukje fruit of een koekje
zijn. Lollies en/of zuurtjes alstublieft niet meegeven.
* Begintijden lesdag
De lessen zullen om 9.00 uur resp. 14.00 uur beginnen om de lestijd optimaal te kunnen
benutten. Ouders die wat later zijn, wordt gevraagd om de leerling rustig naar binnen te laten
gaan. Na lestijd bestaat er altijd een mogelijkheid om vragen te stellen of iets te bepreken.
Ook gezien de kleine ruimte van het lokaal wordt er gevraagd of ouders gesprekken met elkaar
buiten kunnen voortzetten.
Volledigheidshalve; het direct nummer tijdens schooltijden voor geval van nood is: 0492603161. Ook uw kind mag hier in noodgevallen gebruik van maken.
* Absentie
Er wordt verzocht om de absentie tot een minimum te beperken. Dit is noodzakelijk om de
inhoud van het lesprogramma volledig te kunnen uitvoeren en de kwaliteit van het onderwijs te
kunnen waarborgen.
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* Elektronische apparatuur
Er wordt in de bijeenkomst besloten dat elektronische apparatuur (computerspel, mobiele
telefoon) in de school niet wenselijk is. Een mobiele telefoon dient in de tas te blijven zitten
tijdens de lesuren
* Skiën
Het traditionele skiuitstapje gaat vanwege de vakantiedrukte niet door.
BELANGRIJK: Neem iedere dag een moment om thuis met de kinderen Nederlands te praten
en/of te lezen! De drie uren per week op school zijn ontoereikend.
Uitleg over indeling van de lesdag
Woensdagochtend:
Kring/letter van de week
Tijdens een kort kringgesprek heten we de kinderen welkom en kijken we of alle kinderen er
zijn. We praten over de belevenissen en/of over iets wat er is meegebracht. Dan volgt er
meestal een korte activiteit in de kring. Sinds januari zijn we gestart met een letter van de
week met daarbij een woord van de week. Dit is vooral bedoeld voor de groep 2 kinderen, maar
de jongere leerlingen tonen ook interesse hierin. Het woord van de week is meestal een
eenvoudig, klankzuiver woord van drie letters (bv. pop, tak, kip). De groep 2 leerlingen mogen
voorwerpen, plaatjes of materialen meenemen die met de eerste letter van het nieuwe woord
beginnen.
Interactief voorlezen
We zoeken boeken die bij het thema van onze lesmethode passen en lezen die interactief voor.
Dit houdt in dat kinderen actief betrokken worden bij het voorlezen. Het lezen wordt
onderbroken door specifieke vragen. Dit kan gaan over: moeilijke woorden of vragen zoals; Wat
denk je dat er gaat gebeuren? Wat zie je op het plaatje, Hoe zou het verhaal aflopen?
Taalmethode Ik & Ko en Puk & Ko:
Puk & Ko: is een methode die is bedoeld voor meertalige peutergroepen. De methode biedt
uitdagende, actieve en speelse activiteiten. Puk& Ko legt een basis voor de Nederlandse
taalvaardigheid. Met de nadruk op spreken, luisteren en het uitbreiden van de woordenschat.
Bij de methode hoort ook een handpop waar kinderen avonturen mee beleven en mee kunnen
spelen.
Ik & Ko: is geschreven voor meertalige groepen 1 en 2. Er wordt veel aandacht besteed aan
woordenschat, want woorden zijn de bouwstenen voor het leren van een taal. Ook bestaat de
methode uit activiteiten die erop gericht zijn om kinderen concrete ervaringen op te laten
doen. Er zijn differentiaties mogelijk in de taalontwikkeling van kinderen. Bij deze methode
hoort de handpop Ko.
Dagboek van Ko en Puk:
Puk en Ko mogen regelmatig gaan logeren bij de kinderen uit de klas (groep 0 tot 2). Uw kind
krijgt de pop mee met evt. bijbehorende spulletjes en een dagboek. In het dagboek kunt u
schrijven wat Puk en Ko hebben meegemaakt. Een leuke foto of tekening zou ook erg leuk zijn.
We bespreken dit ‘s ochtends in de kring en proberen het kind zelf te laten vertellen over het
logeerpartijtje (mondelinge vaardigheden). Ook vinden de kinderen het erg leuk om het boek te
bekijken in de leeshoek en hier iets over te vertellen.
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Cultuurlessen:
Enkele keren per jaar hebben we specifieke cultuurles. Hiervoor gebruiken we de methode
‘Land in Zicht’. De cultuurlessen worden gegeven door Anne-Marie en sluiten aan bij de
belevingswereld van het kind.
Thema’s zoals Pasen, Koninginnedag, Sinterklaas, Kerstmis etc.
Deze thema’s worden ook uitgebreid behandeld in de lessen op de Nederlandse school.
Werkbladen:
Voor de groep 2 leerlingen werken we met werkbladen uit de methode beginnende
geletterdheid. Kinderen maken op deze manier kennis met de letters en leren eenvoudige
woordjes lezen en leren de klanken bij de letters. De letters sluiten aan bij het woord van de
week. Voor de groepen 0-1 leerlingen hebben we eenvoudigere werkbladen die passen bij de
methode of bij het thema.
Knutselwerkje
Het thema van een knutselwerkje past bij het thema van de taalmethode. We praten over wat
we gaan maken, hoe we dat kunnen doen, hoe we met de materialen omgaan. We vinden het
erg belangrijk dat kinderen zelfstandig leren te werken.
Bewegingsactiviteiten
Tijdens de verschillende thema’s werken we ook met bewegingsactiviteiten. Kleuters beleven
hier vaak erg veel plezier aan.
Cito toetsen
Taal voor kleuters: toets waarbij vooral begrippen en woordenschat getoetst wordt. Deze Cito
toets zal dit jaar afgenomen worden bij de groepen 1 en 2
School tv: De afleveringen van Koekeloere worden bekeken in de groepen 0-2.. Hierbij wordt de
taalontwikkeling, de sociaal-emotionele vorming en de oriëntatie op jezelf en de wereld
gestimuleerd. Het zijn afleveringen die speciaal voor kleuters zijn.
Tip: Op internet kunnen de kinderen thuis via ‘uitzending gemist’ leuke en leerzame
Nederlandse kinderprogramma’s bekijken.
Zaterdagochtend:
Spelling
Wekelijks worden er twee nieuwe spellingsregels aangeleerd. De regels die de leerlingen in
vorige lessen hebben geleerd, worden getoetst.
Taal actief:
Taal actief is een taalmethode voor groep 4 t/m 8, die bestaat uit de onderdelen: Taal, Spelling
en Woordenschat. Het uitgangspunt vn Taalactief is betekenisvol leren: leren moet betekenis
hebben en functioneel zijn. Er wordt met thema’s gewerkt die aansluiten bij de
belevingswereld van het kind. De lessen taal, spelling en woordenschat zijn aan elkaar
gekoppeld. Dit betekent dat het thema per hoofdstuk hetzelfde is. Samenwerkend leren is bij
deze taalmethode ook erg belangrijk door naar elkaar te luisteren, met elkaar te spreken,
samen teksten te schrijven en van elkaar te leren. Bij alle onderdelen hoort een werkboek,
waarin de kinderen zelfstandig of met elkaar kunnen werken. De methode werkt ook met
methodegebonden toetsen na ieder hoofdstuk.
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Spreekbeurten
Ieder kind bereidt een eigen gekozen onderwerp voor en houdt voor de groep een spreekbeurt
van minimaal tien minuten. Iedere leerling dient minimaal één keer per jaar een spreekbeurt te
houden.
Boekverslagen
Er wordt in AVI boeken gelezen uit de schoolbibliotheek, waarna er van de boeken een
boekverslag gemaakt moet worden. Het boek wordt vervolgens besproken in de groep.
Cultuurlessen
Enkele keren per jaar hebben we specifieke cultuurles. Hiervoor gebruiken we de methode
‘Land in Zicht’. De cultuurlessen worden gegeven door Anne-Marie en sluiten aan bij de
belevingswereld van het kind.
School tv
Regelmatig wordt er een aflevering van ‘Nieuws uit de Natuur’ gekeken in de midden- en
bovenbouw.
Cito toetsen
Spelling: toets voor de groepen 3 t/m 8. Het gaat bij deze toets om het omzetten van woorden
in schriftbeelden (letters). Het gaat om klankzuivere woorden (je schrijft de woorden zoals je
ze hoort). De niet klankzuivere woorden hebben geen eenduidige relatie tussen de klank en de
letter zoals: bomen (boomen), begin (bugin).
Woordenschat: toets voor de groepen 3 t/m 8. De toets richt zich niet alleen op de betekenis
van een woord maar ook op de relatie tussen woorden (bv. Wat past er het beste bij een
trompet; een ander muziekinstrument noemen)
Begrijpend lezen: toets voor de groepen 3 t/m 8. Het niveau van de begrijpende
leesvaardigheid wordt vastgesteld. Begrijpt het kind ook wat hij/zij leest?
DMT: toets voor de groepen 3 t/m 8. Dit is een leessnelheidstoets. Hoeveel woorden kan een
kind foutloos lezen van de leeskaart.
AVI: toets voor de groepen 3 t/m 8. Het gaat in deze toets om technisch lezen. Hoe kan een
kind een tekst hardop verklanken (lezen). De snelheid en de nauwkeurigheid zijn daarbij
belangrijk.
BELANGRIJK: op zeer korte termijn ontvangt u een overzicht met data waarop de Cito toetsen
af worden genomen. U wordt dringend verzocht om uw kind op die dag aanwezig te laten zijn.
Presentatie van de nieuwe methode ‘De Leessleutel’ en de dagindeling
Juf Marlouke geeft middels een Powerpoint presentatie uitgebreide informatie over de nieuwe
leesmethode. In bijlage 1 wordt de leesmethode uitgebreid beschreven.
5. Gelegenheid tot vragen stellen
N.a.v. de uitleg over het gebruik van de computer in de klas, wordt gevraagd of de
computerprogramma’s gekopieerd kunnen worden voor het gebruik thuis. Helaas is dit niet
mogelijk, omdat de programma’s verbonden zijn aan de methode en de school werkt met een
licentie.
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Tip: Edurom heeft een website en heeft leerzame programma’s voor kinderen die online te
bestellen zijn, maar ook verkrijgbaar zijn via de kantoorboekhandel en in enkele grote winkels.
Ook kan er gekeken worden op de website van ‘Zwijssen’. Zij verzorgen de methodes voor
scholen, maar hebben ook materialen die thuis gebruikt kunnen worden.

Bijlage 1

woensdagochtend groep 3 /woensdagmiddag groep 4

De leessleutel
In 2009 heeft de Gouden Klomp op advies van de Stichting NOB de taalmethode ‘De Leessleutel’
aangeschaft. Vanaf januari 2010 zijn de groepen 3 en 4 met deze methode gestart.
De methode bestaat uit 16 uiteenlopende thema’s die allemaal draaien om een (fictieve)
schoolklas uit Nederland. Door middel van verhalen komen de leerlingen van de Gouden Klomp
steeds meer te weten over de leerlingen uit de Leessleutel. De dingen die zij beleven sluiten
aan bij de belevingswereld van de leerlingen (broertje of zusje geboren, verhuizen, huisdieren,
opstaan/ontbijten, speurtocht, verjaardagspartijtje etc.). Aan de hand van deze verhalen
wordt de woordenschat uitgebreid.
Daarnaast wordt in groep 3 iedere les een nieuwe klank met bijbehorend woord aangeleerd.
Deze krijgen een plekje aan de (abc)muur. Daarnaast bedenken en zoeken leerlingen woorden
met deze klank.
In groep 4 komen iedere les meerdere klanken aan bod, deze worden met flitskaartjes
‘geflitst’. Leerlingen leren de letter(s) snel te herkennen en de juiste klank erbij te noemen.
Daarnaast gaat er veel aandacht uit naar lezen, een kwartier per week doen we dit door middel
van koorlezen (leerkracht leest een stukje tekst een aantal keer voor, vervolgens lezen de
leerlingen hardop met de leerkracht mee.) Dit is om het leestempo en de intonatie te
verbeteren.
Om alle nieuwe kennis te verwerken is er ruim tijd om zelfstandig te werken. In deze tijd doen
ze verplichte werkjes en kiezen ze uit verscheidene taalopdrachten.
Verplicht;
Beide groepen werken iedere week aan hun beeldwoordenboek, hierin schrijven ze de
belangrijkste nieuwe woorden en plakken de juiste afbeelding erbij.
Kopieerbladen maken die van te voren zijn klaargelegd.
Opdracht met de leerkracht (bijvoorbeeld; als een leerling extra uitleg nodig heeft of om iets te
toetsen)
Keuze;
Taalspelletjes (klanken-kwartet, taal-memorie, galgje, woordzoekers)
luisterhoek (luisteren naar een cd met het voorgelezen boek op schoot om plaatjes te
kijken/mee te lezen)
Leeshoek
Woorden plakken met nieuw geleerde letters uit de ‘letterflat’
Tekeningen maken voor de abc-muur, (bijvoorbeeld een prinses om in het vakje van de p te
doen of een zelfportret om bij i van /ik/ te doen.
Verhalen/ brieven / kaarten schrijven om in de brievenbus te stoppen, zodat dit later kan
worden voorgelezen.
Dit zelfstandig werken wordt uiteraard zorgvuldig begeleid zodat leerlingen veel verschillende
opdrachten doen en steeds uitgedaagd worden.
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Het softwarepakket van de leessleutel is besteld, binnenkort kunnen zowel de kleuters als
groep 3 en 4 op eigen niveau op de computer taalactiviteiten doen. Deze worden geregistreerd,
zodat de leerkracht goed kan bijhouden wat iedereen heeft gedaan met welke score.
Tot slot hebben we op de ouderavond gesproken over het lenen van boeken om mee naar huis
te nemen. Dit kan en mag nog steeds (graag zelfs) wij zullen proberen de leerlingen extra te
stimuleren om dit regelmatig te doen.

Foto’s van speciale gelegenheden De Gouden Klomp
Beste ouders en andere belangstellenden.
Zoals jullie weten maakt mijn man Theco Alberts meestal foto’s bij gelegenheden die door
de Gouden Klomp georganiseerd worden. Meestal zetten we deze foto’s op een CD-Rom die
we aan Juf Yvonne geven. We kregen echter steeds vaker de vraag of er geen andere
mogelijkheid was om de foto’s te verspreiden. We hebben hierover nagedacht en een
oplossing gevonden. Wij hebben onze eigen foto-site gemaakt, waarop wij alle foto’s
zulllen publiceren. Om te voorkomen dat de foto’s door iedereen zo maar bekeken kunnen
worden, moeten wij u uitnodigen om de pagina te mogen bekijken. Hiervoor hebben wij
uw e-mail adres nodig. Als u graag de foto’s wilt kunnen bekijken en iedere keer een
melding wilt over nieuwe foto’s of aanpassingen, dan vragen wij u om uw e-mail adres te
sturen aan; margriet.alberts@sfr.fr. U krijgt dan van ons de uitnodiging en kunt naar
hartelust foto’s bekijken, downloaden enz.
We hopen hiermee een oplossing te bieden voor iedereen.
(hieronder staan een paar voorbeelden van de laatste series foto’s)

Hollandse dag in Mougins

Om te onthouden
ORANJEFEEST
8 MEI 2010
DE GOUDEN KLOMP 10 JAAR
2000 - 2010

Sinterklaasviering

Wij vinden het leuk om ook uw/jullie onderwerpen in de nieuwsbrief te verwerken bijvoorbeeld leuke uitstapjes met
de kinderen, een goed boek gelezen, leuke vakantieverhalen en foto´s, laat het ons weten. Mail het naar:
margriet.alberts@sfr.fr

