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NOVA VOOR DE MAAND               november       SCHOOLJAAR 2017 / 2018 

Donderdag 5 oktober is er afscheid genomen van Ingrid Lamoureux. Het afscheid 
was zwaar, maar ook heel mooi, respectvol en warm. Ingrid was zeer geliefd in haar 
familie-, vrienden- en werkkring en ook op school hebben wij haar leren kennen als 
een warme persoonlijkheid die krachtig en sterk in het leven stond. We zijn blij dat 
we Ingrid als ouder hier op school hebben mogen leren kennen. We hadden haar 

nog heel graag langer in ons midden gehad. We wensen Mark, Enzo en Yonah de komende periode 
heel veel sterkte met dit grote verlies. 
De school heeft de laatste drie maanden veel meegemaakt en de gebeurtenissen 
hebben grote impact gehad op iedereen binnen de schoolgemeenschap. De mensen 
die ons zo dierbaar zijn, houden we zeker in ons hart vast. We willen dit ook 
tastbaar maken. Om dat te realiseren hebben we een boom aangeschaft. De bladeren 
van deze boom kleuren in het najaar prachtig rood. De pracht doet ons denken aan 
Yvette van den Berghe (moeder van Rosalie), Ingrid Lamoureux (moeder van Enzo 
en Yonah) en onze collega Marja van der Heijden. Zo blijven ze altijd in onze 
nabijheid. 
Na de herfstvakantie zal onze schooltuinman Flip van Dijk de boom een mooie plek 
geven op het schoolplein. Uiteraard schenken we hier op gepaste wijze aandacht 
aan met alle kinderen van de school. 

Agenda voor de maand november 
6 november De bovenbouw trekt lootjes voor Sinterklaas. 
8 november Afleveren van de Kinderpostzegels. 
10 november U ontvangt een invulbriefje voor de tafeltjesavond n.a.v. de rapporten. 
10 november De groepen 8 gaan op excursie naar NEMO in Amsterdam (lunchpakketje meegeven). 
15 november Een aantal teamleden neemt deze middag deel aan de E-lijn muziek. 
17 november Keuze-middag groepen 1-2. 
18 november Intocht Sinterklaas in Dokkum. 
21 november Rapport 1 van dit schooljaar mee naar huis. 
23 november Tafeltjesavond rapport 1.  
 
LET OP:  5 december (di) Sinterklaasfeest. Continu-rooster. Eindtijd school 14.00 uur. 

6 december (wo).  I.v.m. het Sinterklaasfeest start de school deze dag om 9.30uur. 
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Kinderboekenweek 2017 
Woensdag 4 oktober hebben we een sfeervolle en heel leuke opening gehad 
van de Kinderboekenweek. Het thema ‘gruwelijk eng’ hebben we op een 
kindvriendelijke (gruwelijk hebben we vertaald naar LEUK eng. Wel zo 
goed voor de nachtrust) manier geïntroduceerd. De leerkrachten hebben zich 
uitgeleefd in toneelstukjes en de kinderen hebben ervan gesmuld. In de loop 
van de week na de opening hebben we kunnen genieten van het voorlezen van de oudste kinderen aan 
de jonkies. Ze zaten heerlijk met elkaar in de daarvoor ingerichte leeshoekjes in de school. We denken 
dat we het lezen hiermee een flinke boost gegeven hebben en dat de sociale cohesie in de school 
daarvan (mee)geprofiteerd heeft. Gezien de grote positiviteit die uitstraalde van de activiteiten kunnen 
we terugzien op een zee geslaagde Boekenweek.  
Het slotakkoord ‘de boekenmarkt’ verliep vlot leuk en gezellig. Er zijn heel wat boekjes van eigenaar 
gewisseld. De Boekenweek is de opmaat voor veel leesplezier. Dat plezier en leren hand in hand gaan 
is geweldig. De onderbouwkinderen ontvangen voorleestips voor hun ouders en de groepen 3, 4 en 5 
starten in de herfstvakantie de leespromotie. Dat stimuleert het lezen enorm. Van harte aanbevolen.  

Even voorstellen: onze nieuwe collega Tessa Paulides 
Ik ben Tessa Paulides. Sinds 1 oktober ben ik de nieuwe Intern Begeleider van de groepen  

1 t/m 4. Na negentien jaar gewerkt te hebben op een school in Rijswijk, als 
leerkracht en Intern Begeleider, was ik toe aan een nieuwe uitdaging en zo kwam 
ik terecht bij de Poolster. Ik heb als leerkracht en Intern Begeleider de meeste 
ervaring in de onderbouw, daar ligt ook mijn passie en expertise. Naast mijn 
passie voor het onderwijs ben ik dol op lezen en dansen. Samen met mijn gezin, 
man en dochter van acht, woon ik in Kwintsheul. Vorige week ben ik heel 
hartelijk welkom geheten door een enthousiast en bevlogen team, wat mij een 
heel goed gevoel heeft gegeven. Ik heb er dan ook erg veel zin in om op deze 
school en met dit team te gaan werken.  

Belangrijke oproep: Inschrijven leerlingen 
Het aantal inschrijvingen van nieuwe kleuters loopt erg goed. Daar zijn we blij mee. Toch moeten we 
de aantallen goed in de gaten houden om werkbare groepen te krijgen. We verzoeken u dan ook met 
klem de broertjes of zusjes van Poolsterretjes alvast in te schrijven. Dit kan al vanaf 2 jaar. Doet u dit 
niet of erg laat , dan bestaat er een risico dat de kinderen niet geplaatst kunnen worden. 
U kunt een inschrijfformulier bij Elly, de conciërge, ophalen. 

Afscheid van onze adjunct-directeur juf Marjo 
 
Zoals al in de Nova voor de grote vakantie aangekondigd is, neemt juf Marjo afscheid van de school. 
Zij is met ingang van 1 oktober j.l. gaan genieten van haar (pre) pensioen.  
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Juf Marjo is niet zomaar iemand in de school. Zij is onze adjunct-directeur en coördinator van de zorg. 
Zij heeft dan ook de afgelopen jaren een enorme impuls gegeven aan de modernisering van het 
onderwijs op de Poolster. Daar zijn we haar heel 
dankbaar voor. Haar expertise op veel terreinen zullen 
we dan ook node gaan missen. Gelukkig heeft zij 
aangegeven dat we altijd een beroep op haar kunnen 
doen, mocht dat nodig blijken. 
Marjo is sinds 1990 in dienst van de Laurentiusstichting 
en vanaf die tijd werkzaam op De Poolster. Zij is gestart 
als inval-leerkracht waarna zij al snel in de formatie 
opgenomen werd als regulier leerkracht. Later heeft zij 
haar pijlen gericht op de Remedial Teaching en de Interne Begeleiding. Vanuit die discipline heeft zij 
het zorgsysteem van de school vorm gegeven en naar kwalitatief grote hoogte gebracht. Vanaf 2010 is 
zij tot adjunct-directeur benoemd en werd zij mede eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het 
onderwijs in de school. 
We kunnen vaststellen dat de bijdrage van Marjo aan de kwaliteit van de school heel groot is. 
Daarnaast is zij zeer betrokken bij het wel en wee van de kinderen en ouders in de school. Haar 
werkzaamheden speelden zich altijd wat af op de achtergrond, maar waren zeker niet minder 
belangrijk. Een reden temeer om bij dit bijzondere moment van afscheid stil te staan. Natuurlijk is 
e.e.a. nog een verrassing voor juf Marjo, dus we vragen u alles nog een beetje ‘onder de pet’ te 
houden.  
We hadden al in de maand september een afscheid voor juf Marjo in gedachten, maar gezien de 
droevige omstandigheden die we in deze periode te verwerken kregen, is het afscheid verplaatst naar 
27 oktober a.s. Deze vrijdag, om 14.30 uur, zullen de kinderen van juf Marjo afscheid nemen op het 
schoolplein (bij regen in de aula). Als het mooi weer is, bent u van harte uitgenodigd om dit festijn 
mee te maken. Direct na afloop bieden we u de mogelijkheid juf Marjo gedag te zeggen. 
’s Avonds doen we het feestje nog even dunnetjes over met het team. 
We zullen juf Marjo node gaan missen op De Poolster, maar aan de andere kant gunnen we haar een 
goede pensioenperiode toe. Ze heeft het meer dan verdiend. 
Namens alle collega’s van De Poolster, Ger van Dongen.  

Afscheid 
 
Nu is het dan zover ! Na 30 jaar werkzaam te zijn geweest op de Poolster is het tijd om te stoppen en 
het stokje over te dragen aan de jongere generatie.  
Ik kan terugkijken  op een rijke onderwijs carrière. 
Mijn eerste jaren heb ik door gebracht in Het Voortgezet Onderwijs, een fijne periode.  
Daarna ben ik gaan werken op de Poolster: 

- Als invalleerkracht in de periode dat mijn 2 dochters hier op schoolzaten. - Als leerkracht  - Als Remedial Teacher. - Als Intern Begeleider en MT lid - En de laatste 10 jaren als  Adjunct-directeur, verantwoordelijk voor het onderwijskundige 
beleid en voor de Zorg in het algemeen. 

 
Mijn liefde voor kinderen heeft ervoor gezorgd dat ik dit werk met zoveel plezier heb gedaan. Ik denk  
dat het willen bijdragen aan hun ontwikkeling in de genen zit van iedereen die werkzaam is in het 
onderwijs! 
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De samenwerking met de collega’s, de ouders, het MT (met name Ger) heb ik altijd als  zeer bijzonder 
ervaren.  Afscheid nemen van collega’s waarmee ik lief en leed hebt gedeeld en waarmee ik met veel 
plezier heb samengewerkt  doet  natuurlijk pijn. Ik zal ze zeker missen! 
 
De afgelopen periode ben ik met Teachers4Teachers naar Kenya geweest om daar samen met 
collega’s uit Kenya, een bijdrage te leveren aan het onderwijs. Een lang gewenste droom ging in 
vervulling! Wat hebben wij het goed hier in Nederland, wat moeten we dankbaar zijn dat onze 
kinderen allemaal naar school mogen en al zo lang recht hebben op onderwijs!  
 
Voor mij breekt nu een heel andere fase in mijn leven aan: ik ben van plan ervan te gaan genieten!  
Of ik klaar ben met het onderwijs…? De tijd zal het leren! 
 
Ik wens jullie allemaal een fijne tijd op de Poolster: een fantastische school met een fantastisch team! 
 
Met vriendelijke groet: 
 
Marjo de Ruiter. 
 

Staking 
We hebben alle steun die we van u ervaren hebben bij de staking als zeer positief ervaren. Het grote 
aantal mailtjes met begripvolle reacties (ondanks dat we ons realiseren dat het voor u ook overlast 
gegeven heeft) zijn goed binnengekomen bij het team. Extra positief is de eerste reactie van de 
overheid. Er is een goede stap gemaakt en we zijn erg benieuwd naar de vervolgstap. Als het tegen zit 
zou er nog een staartje kunnen komen. Het signaal van maar liefst 60.000 mensen in het Zuiderpark is 
duidelijk. Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer er een vervolg wordt gegeven aan de 
staking. We houden u op de hoogte. 

Rapport 1 van dit schooljaar 
De kinderen van de groepen 3 t/m 7 ontvangen op 21 november hun eerste 
rapport van dit schooljaar. Het is voor de leerkrachten altijd stevig 
doorwerken om alle gegevens te ordenen, te rangschikken, te wegen en 
weer te geven op het rapport. Voor verreweg de meeste kinderen en ouders 
is het rapport lang geen verrassing meer. Door het leerlingvolgsysteem en 
de frequente overlegmomenten met ouders en kinderen over 
handelingsplannen, groepsplannen en individuele begeleiding hebben u en 
uw kind in de meeste gevallen al een vrij scherp beeld van de prestaties. 
Toch is het prettig elkaar naar aanleiding van het rapport even kort te 
spreken. De kinderen hebben dit al gedaan (of doen dat heel binnenkort) 

tijdens het kindrapportgesprek. Voor u is het mogelijk om vanaf vrijdag 10 november in te schrijven 
voor de zogenaamde tien-minuten-gesprekjes die op 23 en 28 november zullen plaatsvinden. 
Waarschijnlijk ten overvloede wijzen we u erop dat er deze avond geen grote of ander soort 
ingewikkelde zaken aangekaart dienen te worden. De leerkracht nodigt u in voorkomende gevallen 
apart uit, omdat hetgeen dan aan de orde wordt gesteld logischerwijs meer tijd en aandacht vraagt dan 
de tien minuten die er op deze avond beschikbaar zijn. Ook u vragen we een aparte afspraak te maken 
als u inschat dat het gesprek wat meer zal vragen dan de beoogde tien minuutjes. 
De tien-minuten-gesprekken zijn o.a. bedoeld voor toelichting op het rapport bij eventuele 
onduidelijkheden, uitwisseling van waarnemingen over het gedrag van uw kind, de sociale omgang 
met klasgenootjes, het bekijken van resultaten naar aanleiding van overhoringen, werk in schriften en 
eventueel afgenomen toetsen. De ervaring leert dat de spreektijd op deze avonden weliswaar kort, 
maar voldoende is. Er is immers altijd nog een mogelijkheid om een vervolgafspraak met elkaar te 
maken. 
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Gezien het strakke tijdschema van deze avond vragen we u op tijd aanwezig te zijn en het gesprek te 
beëindigen als de zoemer gaat. Maar dat spreekt voor zich. We wensen u nog zinvolle en constructieve 
overlegmomenten toe. We stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. 
 Nieuwe afspraken gebruik blauwe luizenzakken 
De eerste vergadering (schooljaar 2017-2018) van de Ouderraad is achter de rug. Er zijn twee nieuwe 
ouderraadleden bijgekomen die natuurlijk meer dan welkom zijn. Tijdens deze startvergadering zijn de 
taken voor het lopende schooljaar verdeeld en de commissies kunnen aan de slag. 
Naast een aantal praktische zaken is er ook gesproken over het gebruik van de blauwe luizenzakken. 
Het beleid is vanaf heden aangepast: 
Nieuwe kinderen (meestal kleuters) ontvangen de luizenzak gratis. Mocht de zak in de loop van de 
schoolperiode kapot gaan, dan kan er een nieuwe zak aangeschaft worden door de ouders. De bijdrage 
door ouders wordt kostendekkend gemaakt en dit betekent dat de prijs van een nieuwe luizenzak 2,50 
euro zal zijn. De nieuwe zakken kunnen verkregen worden bij Elly Goedegebure, de conciërge.  
 Ouderbijdrage 

Tijdens de Ouderraadvergadering is besloten dat de (vrijwillige) bijdrage 
die aan de ouders gevraagd wordt, voor dit schooljaar gelijk blijft aan die 
van vorig jaar. Het is van de Ouderraad een geweldige prestatie om de 
financiële huishouding in deze moeilijke tijden zodanig op orde te hebben 
dat er al twee jaar geen aanpassing van het bedrag nodig is. De 
ouderbijdrage is vastgesteld op 42,50 euro per jaar. Van dit geld worden 
eigenlijk alle extra’s betaald die niet of niet volledig door de overheid 

gedekt worden. U moet dan denken aan de kosten van het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de sportdag, 
het huren van bussen voor uitstapjes, paasontbijt, het jaarlijkse grote schoolproject en verder nog tal 
van kleine zaken. Natuurlijk is de bijdrage vrijwillig, maar we hopen en rekenen erop dat u de 
activiteiten voor uw kinderen ondersteunt door de bijdrage te betalen. We zien  gelukkig ook dat veel 
ouders, de door de OR verzonden rekeningen, op tijd betalen en dat is voor de organisatie geweldig. 
Nog fijner is het dat we merken dat veel ouders de inspanning van de OR waarderen door iets extra’s 
over te maken. Dat geeft de Ouderraad en de school net even wat meer lucht en dat is comfortabel. U 
heeft of ontvangt binnenkort van de penningmeester het betalingsverzoek. Geeft u a.u.b. de naam van 
uw kind en de groep aan bij de betaling. 
 Kascontrole Ouderraad 
Hierboven staat beschreven hoe de Ouderraad aan haar financiële middelen komt. De Ouderraad 
ontvangt niet alleen geld, maar geeft ook uit. De penningmeester houdt de inkomsten en uitgaven 
nauwgezet bij. Aan het einde van het schooljaar dient de kas gecontroleerd te worden om te 
zien of het geld ook reglementair is uitgegeven. Hiervoor is begin oktober de 
kascontrolecommissie bij de penningmeester op bezoek geweest om de boekhouding te 
controleren. Deze is inmiddels goedgekeurd en tijdens de jaarvergadering van de OR 
gepresenteerd. (zie voor volledig financieel verslag www.depoolster.nl. Kies daar ‘ouderraad 
actueel’ onder info ouders). 
 
Naschrift: Een pluim voor Manuela Vermeulen die al heel wat jaartjes supergoed op de eurootjes van 
de OR past. Niet door ze niet uit te geven, maar vooral te bewaken dat er niet te veel wordt uitgegeven. 
Dat is een kunst op zich. Top! 
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Puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’ 
Om de verkeersstromen in de school goed, overzichtelijk en veilig te houden 
zijn er afspraken gemaakt. Alle kleuters komen via de kleuteringang naar 
binnen. De groepen 3 t/m 5 komen naar binnen via de hoofdingang. De groepen 
6 vinden hun entree bij de ingang van de aula (links van de hoofdingang) en de 
groepen 7 en 8 gaan via de ‘nieuwe’ ingang bij de kastanjeboom.  
Zijn er meer kinderen om naar school te brengen, dan kan de afscheidsknuffel 

buiten gebeuren en dan kiezen de kinderen hun eigen ingang. Dus kinderen van de groepen 3 en 4 met 
een broertje of zusje in één van de kleutergroepen niet met hun broertje of zusje mee naar binnen via 
de kleuteringang. 
 
Het wordt met alle kinderen na de herfstvakantie in de groep besproken. Helpt u mee het te onthouden 
en na te leven. Alvast bedankt. 
 Fietsenstalling school (aan de zijde van de Oostersingel) 
Het goede nieuws is dat verreweg de meeste fietsen in de fietsenstalling goed 
geparkeerd staan. Toch vraagt het geheel nog even aandacht. Er staan ook 
fietsen aan het rek in het loop gedeelte. Deze fietsen mogen daar niet staan, 
want dat geeft onnodig hinder. Helpt u mee opletten dat de fietsen op het goede 
plekje staan. Na de herfstvakantie volgen er prikacties. Spijtoptantjes krijgen 
een tijdelijk verbod om met de fiets naar school te komen. 
 Sinterklaas 
De voorbereidingen voor het grote kinderfeest zijn in volle gang. We gaan ervan uit dat het dit jaar 
weer een gezellig festijn voor de kinderen wordt. 
 
De school zal zich committeren aan de afspraken die de Laurentiusstichting gemaakt heeft naar 
aanleiding van de Zwarte Pietendiscussie.  
 
De landelijke ‘Intocht Sinterklaas 2017’ is dit jaar in Dokkum. Het stoomschip van 
Sinterklaas meert op zaterdag 18 november 2017 in de stad aan.  Deze dag heeft de Sint het 
buitensporig druk, want hij reist daarna door naar Berkel en Rodenrijs voor de intocht in ons 
eigen dorp.   

Ook school begint na dit weekend met de eerste sinterklaasactiviteiten. Omdat de 
periode best wel roerig is voor de jongsten van de school, houden we de 
activiteiten bewust wat beperkt.  
We volgen met school het Sinterklaasjournaal. De andere verhalen (SBS/RTL, 
etc.) worden op school genegeerd. Het zou mooi zijn als u als ouders hierbij 
aansluit. Wel zo overzichtelijk en rustig voor de kinderen in deze toch wel drukke 

en spannende periode. 
De werkgroep is druk bezig met de voorbereidingen van het leuke kinderfeest. Dinsdag 5 
december verwachten we de Sint op school. 
 
Op 6 december mogen de kinderen van alle activiteiten rond de Sint een uurtje 
uitslapen/bijkomen. De school begint dan voor alle groepen om 9.30 uur. 
 Breinleren 
Het team van de Poolster houdt zich de laatste drie jaren intensief bezig met de werking van het brein 
en hoe we de breinprincipes (vanuit BCL) kunnen inzetten bij het lesgeven ( de Breindidactiek).  
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We horen het op de radio, lezen het in de krant en zien het op TV, het internet  staat er vol mee: Het 
brein doet er toe! Kennis over de hersenen is hot. Zeker nu bekend is dat de hersenen zich kunnen 
blijven ontwikkelen. 

Tijdens de bouwvergaderingen én studiedagen wordt geregeld geleerd over het Breinleren en 
de toepassing daarvan in de lessen. Met de breinkennis willen we leren leuker en nog 
effectiever maken? 
 

Nog even wat achtergrondinformatie: 
Sinds de jaren negentig weten we steeds meer over de werking van het brein bij leren. Een 
opzienbarende ontdekking was het bestaan van spiegelneuronen. Goed voorbeeldgedrag, “walk-your-
talk” en het nut van visualiseren o.a. bij het leren van kennis, vaardigheden en attitude blijkt nog veel 
belangrijker dan gedacht. Ook de ontdekking van de plasticiteit van de hersenen is sensationeel.  
 
Leren is het vormen van sterke en uitgebreide verbindingen tussen hersencellen, die door ons gedrag 

en gedachten en inspanning aangelegd worden. 
 
Een aantal andere relevante ontdekkingen: de kracht van het onbewuste brein, de rol van Autonomie 
en Status op dopamine (en open staan voor leren). En een tikkeltje meer weten over de plasticiteit van 
het brein geeft een (meetbare) hogere leermotivatie en ontwikkelbereidheid!  
Tijdens de eerste studie dag hebben wij kennis genomen van de Breinprincipes bij doceren: 
breincentraal leren (bcl) (Gerjanne Dirksen heeft dit  BCL-model ontwikkeld). 
  
M.b.v. zes breinprincipes geven de leerkrachten vorm aan de lessen. Hieronder de 6 breinprincipes: 
1 Herhaal Een goede vorm van geheugentraining is herhaling! Door informatie te herhalen sla je deze namelijk 
op in je lange termijn geheugen in plaats van je korte termijn geheugen. 
2 Emotie Een goede leerkracht is een dopamine dealer! Een les moet spannend en leuk zijn.. 
3 Creatie Leren door te doen! Je leert beter als je ervaart en ordent. 
4 Focus Je leert beter als het leren uitkomst en contextgericht is. Focus op het doel en de resultaten. 
5 Zintuiglijk rijk Je leert beter als informatie op verschillende manieren zintuiglijk (audio, video, voelen) wordt 
aangeboden, tegelijkertijd. Het beklijft dan beter. 
6 Voortbouwen Je leert beter als het wordt gekoppeld aan voorkennis of aan associaties. 
(7) Werkvormen zoeken die aansluiten bij het brein 
 
 In het zonnetje 
De school kan rekenen op heel wat vrijwilligers die structureel in de school een 
handje helpen. Uiteraard wordt de expertise van deze vrijwilligers benut. Een 
van deze kanjers is Ingrid Heijning. Ingrid is van origine leerkracht, dus dat 
komt de school extra goed uit. Zij ondersteunt voornamelijk bij de kleuters en de 
groepen 3. Haar inzet wordt enorm gewaardeerd en het is dan volkomen 
terecht dat ze in het spreekwoordelijke ‘zonnetje’ gezet wordt. Ingrid, super 
bedankt voor de vele uurtjes hulp en we hopen natuurlijk op nog veel meer 
uurtjes. 
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De nieuwe Poolsterretjes  
 

Er zijn weer kinderen in de maand oktober 4 jaar geworden. 
Dit betekent dat zij naar de basisschool mogen. 

   Groep A:  Bram Knoop 
Groep C: Bo van der Sande 
Groep B: Dionna Udo 
Groep B: Joris Rijnders 
Groep C: Lorena ten Oever 
 
 
 Ingezonden berichten: 4 stuks 

Ingezonden bericht 1: 
Op 29 oktober is er een familieviering. Het thema is: De kracht van God’s liefde. 
De maandelijkse familievieringen in de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk zijn speciaal gericht op 
jongere mensen en gezinnen. De vieringen worden enthousiast ontvangen. Na de viering vieren we 
verder met koffie, thee en zelfgebakken lekkers in het Willem Huygensz. Voor de kinderen en tieners 
staan er spelletjes klaar. Erg gezellig!  Vind je het leuk om wat te bakken voor bij de koffie na de 
viering of wil je deze nieuwsbrief voortaan zelf ontvangen? Stuur een mail naar 
familievieringberkel@parochiechristuskoning.nl. 
Voor het volledige bericht klik op de link hieronder. 
 
Hierbij de link: http://us11.campaign-
archive.com/?e=[UNIQID]&u=84822444a9bfdbeabfc9ecb0a&id=8c7f73248a  
 
Hartelijke groet, 
Renske van Son 
 


