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Solidariteitsactie / Sponsorloop 23-2-2018
Het is gebruikelijk dat we deze maand, tussen Carnaval en Pasen onze leerlingen via educatieve
lessen stimuleren om aandacht te besteden aan kinderen (en soms ook dieren) die onze hulp
heel hard nodig hebben.
Vandaag zijn de eerste lessen op school geweest van de dierenambulance. Volgende week volgen
de lessen van de andere goede doelen.
Na de lessen krijgen de kinderen een informatieblad mee naar huis, tevens de intekenlijst voor
de sponsorloop.
De sponsorloop van onze school, een feestelijk sportief evenement, vindt dit jaar plaats
op vrijdagmiddag 16 maart.
Meer info over goede doelen en sponsorloop vind je in de bijlage. 7

Solidariteitsacties & Franciscusloop
Eén keer per jaar besteedt onze school, in educatief opzicht, extra aandacht aan kinderen (en
soms dieren), ergens ter wereld, dichtbij en/of verder weg. In humanitair opzicht proberen we,
middels de zogenaamde “solidariteitsactie”, geld in te zamelen voor dit goede doel.
Op verzoek van teamleden en van ouders via het OC, heeft de werkgroep besloten dit jaar
onderstaande doelen te steunen:
Dierenambulance Maastricht en omstreken.
Voor de onderbouw en groep 5 kiezen we dit jaar voor een regionaal goed doel met dieren. De
dierenambulance bouwt momenteel een kennel voor opvang van dieren. Bovendien hebben ze 4
ambulances die ook onderhoud en kosten met zich meebrengen. Ze komen met medewerkers en
ambulance op school informatie verzorgen op vrijdag 23 februari, voor groep 1, 2, 3, 4 en 5.
Ronald mcDonald Kindervallei Valkenburg
Vakantieverblijf voor gezinnen met een kind met een lichamelijke beperking. Een regionaal doel
met een interessant bezoek voor de leerlingen van de groepen 6 aan het vakantieverblijf
“Regenboogvallei” van Hundertwasser. Dit fantastische doel willen we graag weer ondersteunen
voor de groepen 6.
Info wordt gegeven op dinsdag 27 februari, het bezoek aan de Kindervallei is donderdag 1
maart.
https://www.kinderfonds.nl/kindervallei/
Coloma-school
Voor groep 7 en 8 kiezen we een project in een ontwikkelingsland. Het is een kleinschalige
stichting uit Meerssen, die al 10 jaar geld inzamelt voor de realisatie van een weeshuis met
school in Oeganda. Dit jaar zijn ze geselecteerd door Stichting “de Wilde Ganzen”, waardoor
onze opbrengst wordt vermeerderd met 50%. De leerlingen krijgen de info-lessen maandag 26
februari
http://friendsofcolomaschool.nl/ https://www.wildeganzen.nl/
De Franciscusloop, onze sportieve sponsorloop!
Vrijdagmiddag 16 maart worden de straten rondom school omgetoverd tot een sportparcours.
Alle kinderen gaan 1 of meer rondjes op dit parcours afleggen. Het programma ziet er als volgt
uit:
13.00 uur Warming-up op de speelplaats
13.10 uur Groep 3
13.20 uur Groep 4

13.30
13.50
14.10
14.45

uur
uur
uur
uur

Groep 1
13.40 uur Groep 2
Groep 5
14.00 uur Groep 6
Groep 7
14.20 uur Groep 8
bekendmaking sponsorbedrag 2018 en uitreiking cheques.

Wij hopen natuurlijk dat er veel fans langs de route staan om onze jonge atleten aan te
moedigen.
We streven ernaar met de sponsorloop om 3 uur klaar te zijn.
Eventuele uitloop is natuurlijk moeilijk te voorzien, houdt u daar s.v.p. rekening mee.
Financiële bijdrage!
Alle leerlingen krijgen in de week van 23-27 februari, na de informatie op school, de intekenlijst
mee naar huis. Het is niet de bedoeling dat ze met deze lijst langs de deuren gaan, maar dat ze
in familie- en vriendenkring proberen enkele sponsoren te vinden.
De intekenlijst en het geld (graag in een envelop met naam en groep erop) wordt ingezameld
tussen 12 en 14 maart. De kinderen kunnen het bij hun meester of juf inleveren.
Alle kinderen, ouders en sponsoren heel hartelijk dank voor jullie bijdrage.
Luizen 27-2-2018
Beste ouders,
Er zijn weer luizen geconstateerd in de unit van uw kind. (unit 5,6)
Omdat er bij de afgelopen luizencontrole veel oude neten werden aangetroffen willen we u met
nadruk vragen om uw kind thuis goed te
blijven controleren, zodat we de beestjes ook weer snel de school uit hebben. Vandaar dan ook
deze mail naar alle ouders van onze school.
Flyer brigadiers Bunde 26-2-2018
Beste ouders / verzorgers,
Vandaag krijgen alle gezinsoudsten de flyer "Brigadiers gezocht" mee naar huis.
Ook sturen we de flyer digitaal via ISY. Bijlage zie website/nieuws-items.
Oudergesprekken 26-2-2018
Beste ouders / verzorgers,
De komende drie weken zijn de oudergesprekken. We willen de voordeur aan de Schoollaan niet
onbewaakt open laten staan.
Daarom geven we nu middels deze mail aan dat u via de speelplaats en de ijzeren trap, van de
unit waar uw kind zit, naar binnen en weer naar buiten kunt gaan.
De midden-poort aan de Lindenlaan blijft open tot de laatste gesprekken afgelopen zijn. Zo
hebben de leerkrachten controle wie er de unit binnenkomt.
Dank voor jullie medewerking.
Uitstapje groep 2 22-2-2018
Beste ouders,
Op donderdag 22 maart mogen wij naar het teddyberenhospital in het AZM, hierdoor zal het
hoekenwerken niet doorgaan.
De kinderen mogen allemaal een knuffelbeer meenemen.
Voor deze dag zoeken wij ouders die met ons mee willen gaan, wij vertrekken om 8.30 uur op
school en zullen voor 12.00 uur weer terug zijn.
Doordat wij ook de gipskamer gaan bezoeken is het belangrijk dat de kinderen kleren aan hebben
die vies mogen worden.
Wanneer u meegaat is het van belang dat uw zoon/dochter op de bijrijdersstoel in een
autostoeltje zit en dat u aangeeft hoeveel kinderen er bij u in de auto kunnen.
U kunt zich via mail aanmelden bij de juf van uw zoon/dochter.
Groetjes, De juffen van groep 2
Proeftuintje ICT 21-2-2018
Nieuwe stappen op ICT gebied...nieuwsgierig zie bijlage!
Beste ouders en verzorgers,
De digitale lesprogramma’s zijn niet meer weg te denken in het onderwijs, steeds meer
methodes stappen over op digitale versies. Ook voor onze school is ICT een van de
speerpunten bij het “Anders organiseren”.

Op dit moment maken wij gebruik van verschillende digitale programma’s als aanvulling
op onze methodes. Leerlingen kunnen kiezen om deze programma’s te verwerken op een
IPad, tablet, Chromebook of computer.
Als team zien we meerwaarde in de digitale methodes, maar we zijn ook van mening dat
leerlingen bij verwerkingsopdrachten/oefeningen moeten leren schrijven.
Wat levert digitale verwerking ons op:
Rijkere leerstof, eigentijds en aansluitend bij de leefwereld van kinderen
Aanvullende verwerkingsvormen (creëren, gamen, ontdekken)
De mogelijkheid om een ‘eigen leerproces’ te creëren
Didactische uitgangspunten, leerlijnen en lesdoelen sluiten op elkaar aan
Directe feedback voor de leerling
Leerkrachten kunnen meteen anticiperen, zij kunnen leerlingen precies volgen
Medio maart ’18 starten we in de groepen 6b (juf Linda) en 7b (juf Katja) met een
proeftuintje! Leerlingen krijgen ieder een eigen Chromebook en gaan de verwerking
van de leerstof maken op een Chromebook via het programma Momento.
https://www.momento.nl/
Voor het nieuwe schooljaar gaan we de bevindingen op een rijtje zetten, zodat we deze
mee kunnen nemen in de verder investeringen van ICT en het “Anders Organiseren”.
Groeten, Het team BS Franciscus
Luizencontrole a.s. vrijdag 21-2-2018 Beste ouders,
Komende vrijdag is er weer een luizencontrole.
U kunt ons helpen door uw kind vooraf aan de controle alvast zelf te controleren.
Om het controleren op vrijdag makkelijker te maken is het prettig als de haren gewassen
zijn en de kinderen geen ingewikkelde kapsels of veel gel in hun haar hebben.
Als uw kind luizen of verse neten heeft, wordt u nog diezelfde dag gebeld door een
leerkracht van school.
Als uw kind oude neten heeft, ontvangt u een briefje. Het is dan belangrijk nog vaak te
kammen met de luizenkam om de oude neten te verwijderen.
Indien u nog vragen heeft over luizen of de behandeling hiervan kunt u kijken op de
volgende link: http://www.landelijksteunpunthoofdluis.nl/
Hier vindt u alle informatie.
Mocht uw kind tussen de controles door luizen hebben, vragen we met klem dit te
melden bij de leerkracht. We kunnen de ouders van de andere kinderen in de klas dan
middels een brief waarschuwen dat er hoofdluis heerst. Zo kunnen we voorkomen we
een luizenplaag krijgen.
Wij bedanken u voor uw medewerking!
Team luizenouders
OPEN DAG nieuwe leerlingen/ verzoek groep 1 21-2-2018
Vrijdagmiddag 9 maart van 13.15 uur tot 14.45 uur, is er OPEN DAG voor nieuwe leerlingen.
De uitnodigingsposter vindt u in de bijlage.
We hebben een verzoek aan de ouders van de groepen 1.
Om de open dag goed te laten verlopen verzoeken wij u de kinderen van groep 1 op deze middag
thuis te houden. Mocht dit zeer ongelegen komen dan is uw kind natuurlijk welkom en kan dan
meedoen met de geplande activiteiten voor de nieuwkomers. Geef dit dan wel even door aan de
leerkracht. De kinderen van groep 2 komen gewoon naar school.

Nieuw thema dierentuin 20-2-2018
Beste ouders/verzorgers,

Voor het nieuwe thema, dat gaat over de dierentuin mogen alle kleuters een knuffel meenemen,
die in de dierentuin zou
kunnen "wonen" ( aap, giraffe, krokodil, leeuw...enz).
Ook willen we u vragen, om voor deze knuffel een bijpassende schoenendoos mee te geven. Hier
gaan we een hok van maken.
Het zou fijn zijn als alle kinderen dit deze week, of aan het begin van de volgende week dit mee
kunnen nemen.
Alvast bedankt voor uw medewerking. juf Sylvia en juf Jacqueline
Oudergesprekken 20-2-2018
Beste ouders / verzorgers,
De komende drie weken zijn de oudergesprekken. We willen de voordeur aan de Schoollaan niet
onbewaakt open laten staan.
Daarom geven we nu middels deze mail aan dat u via de speelplaats en de ijzeren trap, van de
unit waar uw kind zit, naar binnen en weer naar buiten kunt gaan.
De midden-poort aan de Lindenlaan blijft open tot de laatste gesprekken afgelopen zijn. Zo
hebben de leerkrachten controle wie er de unit binnenkomt.
Dank voor jullie medewerking.
Attentie! a.s. woensdag letterfeest! 19-2-2018
Beste ouders,
Willen jullie er aan denken dat de kinderen a.s. woensdag een snijplankje en een
schilmesje moeten meenemen voor het letterfeest?
We verwachten u/ diegene die komt voor uw kind om 11.30 uur in de MFR van de school. Ingang
via hoofdingang!!
De kinderen gaan een verhaaltje oefenen voor 'groep 4', dus weten niet dat u komt!
Dit willen we graag zo houden! Het moet echt een verrassing zijn!
Na het voorlezen ontvangen de kinderen een diploma en proosten we op het lezen!
Uiteraard bent u daar bij!
Foto's maken is prima, maar graag alleen voor eigen gebruik, niet voor social media...
U kunt ze wel sturen naar de leerkracht, dan zetten we ze op ISY.
Groeten en graag tot woensdag! leerkrachten groepen 3
Leesouders groep 3 19-2-2018
Beste leesouders,
I.v.m. de organisatie van het lezen, willen we even inventariseren hoe jullie in de tijd zitten...
Vanaf deze week gaan we groepsoverstijgend lezen.
Omdat er ook kinderen moeten lezen in groep 4, moeten we eigenlijk de leestijd en rekentijd
gaan omwisselen.
Zo sluiten we aan op het lezen van de rest van de school.
We willen daarom even onderzoeken of jullie ook kunnen lezen van 9.15 tot 9.45 uur.
Als we reactie van iedereen hebben, kijken we even of het haalbaar is om de rekentijd en leestijd
te wisselen.
Hebben we te weinig ouders die om 9.15 uur kunnen, moeten we een andere oplossing in de
organisatie gaan zoeken, maar dit is niet zo gemakklijk...
Willen jullie via isy even reageren?
Mochten er nog ouders zijn die zich willen opgeven om te komen lezen, dan heel graag!
Het groepje is groter geworden, dus alle hulp is welkom! Ook als u maar 1 of 2 keer per maand
kunt op een vaste dag is dit meer dan welkom! Ook opa's en oma's die willen komen lezen!
We horen het dan graag!
Groeten leerkrachten groepen 3
Terugblik en bedankjes school-Carnaval 19-2-2018
Vrijdag 9 februari kwamen alle kinderen verkleed naar school, waar in onze prachtig versierde
feestzaal de hele dag onze vaste DJ Pee (voor de 41e en tevens laatste keer)
te gekke carnavalsmuziek draaide en de ouders van het OC zorgden voor allerlei lekkers.
De zon scheen aan een helder blauwe lucht en iedereen was lekker warm aangekleed.
Alle fantastisch verklede groepen stelden zich op de speelplaats op en de stoet begon te trekken.
Voorop liep “Hermenie Francie”, een bont gezelschap van muzikale ouders en hun kinderen!
Erachter de groepen 2, die als agenten en brigadiers zorgden voor een veilige schoolomgeving.
Dan de groepen 1 die ons hart veroverden als zeerovers. Daar achter de “good gemötste”
groepen 3 en de “BUNG-Guïns” van de groepen 4. Dan nog wat geluidswagens en de wagen van

CV de Knuppele, een groep jeugd met veel oud-leerlingen, die hadden aangeboden op het
Agnesplein als muziekpodium te dienen en ons verrasten met hun zorg voor orde en veiligheid
en hun enthousiaste dansjes op alle Carnavalsnummers. De groepen die erachter liepen, vonden
het geweldig sjiek en dansten spontaan mee. Dat waren de groepen 6, verkleed als echte
“haverzek” en de groepen 5 met allerlei “emoji’s”. Ook het oudercomité liep mee als “de
helpende hennekes”. Dan hadden we natuurlijk nog de groepen 7; zij lieten “alles Slingere”
gevolgd door Prins Tim, prinses Hanne en adjudant Maud, die gereden werden in een sjieke
cabrio en de andere Haverzekskes op de wagen van “de Kloomp”, bekend van o.a. hun nieuwe
hit MaaMaaMaa. Zij werden nog gevolgd door de groepen 8, die er een echt SPEKtakel van
maakten, mmmm lekker!
Er stonden heel veel toeschouwers langs de weg, die ook genoten. In de Wilgenhof stonden de
bewoners achter de ramen te zwaaien, en er werden honderden foto’s en filmpjes gemaakt door
opa’s en oma’s! Op het Agnesplein dansten en sprongen we in een grote polonaise in de zon.
Zelfs Frabricio was van de partij met zijn roetewisser en de körk. We trokken weer verder, terug
naar school, waar iedereen getrakteerd werd op een pakje drinken, gesponsord door AH Dijkstra
en de prijsuitreiking voor de mooiste groepen plaatsvond. De onpartijdige jury, moeders van de
Haverzekskes, vonden alle groepen vet, cool en sjiek! Bedankt nogmaals aan iedereen die heeft
bijgedragen aan dit leuke feest voor onze leerlingen en een mooie traditie voor Bunde en
omstreken!

Foto's Carnaval 9-2-2018
Leef Carnavalsvierend volk van Bung en umstreke. Vandaag hawwe v'r ene geweldige daag op de
Franciscus-sjwal, in d'n optoch en op 't Agnesplein.
E geweldig begin van drie daag (of mjèh) plezeer. In 't Fotobook vink g'r al get mappe van de
boonte störm, meh auch Isy geit noe 'n week toe, dus mjè volg de week denao! ammeseert uch
en zeet verzichtig, auch mèt eur kinger!
Alaaf!
Kijk bij FOTOBOEK, en dan categorie ALGEMEEN SCHOOL, daar vind je 8 mappen, ongeveer 300
foto's van onze geweldige dag vandaag!
Vervangersproblematiek 17-2-2018
Beste ouders,
Ook in Bunde ontkomen we niet aan het tekort aan vervangers op de basisscholen.
Daarom hebben we een brief gemaakt voor alle ouders waarin beschreven staat welke stappen
wij ondernemen in geval wij een zieke collega hebben en geen vervanger kunnen krijgen. Deze
brief vindt u in de bijlage.
Voor vragen kunt u bij mij terecht.
Met vriendelijke groet, Ron Winkens.

Aan de ouders / verzorgers van
basisschool Franciscus, Bunde
Heerlen, 06 februari 2018
Beste ouders en verzorgers,

Via deze brief willen wij u informeren over de vervangingscapaciteit op onze scholen. Op dit moment hebben
wij een tekort aan leerkrachten. Alle besturen en scholen in onze regio hebben te maken met dezelfde
problematiek. Zelfs landelijk haalt deze berichtgeving het nieuws.
Wij hebben de afgelopen tijd flink geïnvesteerd in het aantrekken van geschikte leerkrachten, in de afgelopen
anderhalf jaar betreft dat meer dan 120 nieuwe medewerkers, deels in min-max contracten. Helaas is dit niet
altijd voldoende om alle vervangingen in te vullen. Wij spannen ons in om ons personeelsbestand verder uit te
breiden en voelen wij ten diepste de verantwoordelijkheid om alle leerlingen elke dag goed onderwijs te
bieden.
Als er onverhoopt geen leerkracht beschikbaar is, onderzoeken wij of de volgende maatregelen, in
willekeurige volgorde, op onze school mogelijk zijn:
Vragen of de duo-partner van de zieke leerkracht bereid is om te komen vervangen. Dit kan maar zeer
korttijdelijk.
Groepen samenvoegen met een aangepast lesprogramma;
Verdelen van de leerlingen over meerdere andere groepen;
Een groep naar huis sturen nadat we de ouders een bericht hebben gestuurd dat zij hun kind(eren) moeten
komen halen.
De eerste verzuimdag is het streven om de overlast voor de ouders zo beperkt mogelijk te houden. Verder
mag u er ook vanuit gaan, dat wij alles in het werk stellen om te voorkomen dat wij de laatste
‘noodmaatregel’ moeten treffen.
Directie en de Intern Begeleiders hebben een andere taak op school en worden alleen in zeer uitzonderlijke
gevallen belast met lesgevende taken. Hun werk blijft immers liggen.
Wij vragen om uw begrip voor de gekozen oplossingen om verzuim binnen onze scholen op te vangen.
Met vriendelijke groet,
INNOVO | Onderwijs op Maat
Bert Nelissen en Joan van Zomeren,
Ron Winkens
College van Bestuur
directeur basisschool Franciscus Bunde
Afwezigheid juffrouw Ghislaine 8-2-2018
Beste ouders van de leerlingen van groep 2,
Via deze weg willen wij u graag informeren over de afwezigheid van juffrouw Ghislaine
(Leerkracht in opleiding).
Haar studie heeft in verband met persoonlijke omstandigheden vertraging opgelopen waardoor zij
niet kan starten met haar LIO-periode.
Tijdens een overleg tussen juffrouw Ghislaine, de opleiding PABO en de school hebben we samen
besloten dat zij op zoek zal gaan naar een andere school zodra hervatting van haar studie weer
mogelijk is.
Wij bedanken juffrouw Ghislaine voor haar grote inzet en wensen haar succes bij het vervolg van
haar studie.
namens juffrouw Onny en juffrouw Ellen, Ron Winkens
Afwezigheid juf Jacqueline op Carnavalsvrijdag 8-2-2018
Beste ouders van de groepen 1,
Juffrouw Jacqueline van groep 1A heeft zich gisteren ziekgemeld. Naar verwachting zal zij er na
de Carnavalsvakantie weer zijn.
Vandaag (donderdag 8-2) is het nog gelukt om in deze tijden van schaarste een vervangende juf
te kunnen strikken.
Voor morgen is dit niet het geval. Daarom hebben we uw medewerking nodig op deze bijzondere
dag.
Juf Onny zal wisselen van groep 2B naar 1A om de kinderen een vertrouwd gezicht te gunnen.
Juffrouw Jacqueline heeft al enkele ouders bereid gevonden om haar morgen vroeg te helpen bij
de optocht. Hier hebben wij geen namen van. Via de reactiemogelijkheid kunt u aan ons
doorgeven of u dit bent.
We denken dat het fijn is als er nog meer ouders in de gelegenheid zouden zijn om onze jongste
leerlingen te begeleiden tijdens de Carnavals activeiten. Indien u dit wilt en in de gelegenheid
bent, vermeldt dan ook.
De ouders die willen komen helpen worden om 09.30 u op school verwacht en kunnen helpen om
alle kinderen klaar te maken voor de optocht (aankleden en naar het toilet gaan).

Om 10 uur vertrekt de optocht naar het St. Agnesplein en we denken rond 11.15 u weer terug te
zijn op school. De kleuters gaan dan hossen in de grote zaal. Hier mogen de ouders natuurlijk
meedoen.
Vanaf 12.00 u willen wij in deze uitzonderlijke situatie aan alle ouders van leerjaar 1 (zowel
groep 1A als groep 1B) vragen of zij hun kind (eren) vanaf 12.00 u mee naar huis zouden willen
nemen. De vakantie begint voor deze groepen dan al om 12.00 u.
Lukt dat niet dan voegen we overgebleven leerlingen van leerjaar 1 bij elkaar en vallen onder de
hoede van juf Sylvia (groep 1B).
Met vriendelijke groet, Ron Winkens
Attentie leesouders groep 3 7-2-2018
Beste ouders,
9 februari gaat het lezen niet door i.v.m. de carnavalsviering
21 februari gaat het lezen niet door i.v.m. ons letterfeest
Een fijne vakantie! leerkrachten groepen 3
Carnaval op school 7-2-2018
Gisteren hebben de leerlingen een postertje ontvangen om in te kleuren en thuis voor het raam
te hangen.
We hopen zo het hele dorp te betrekken bij onze optocht. Vrijdagmiddag wordt er een leuke prijs
uitgereikt aan een van de kleurkanjers!
Kijk nog even op onze feestelijke bijlage voor bijzonderheden over ons Carnavalsfeest.
Heb je de foto's van het bezoek op school van Prins, Prinses en Adjudant al gezien in onze
fotoboeken in ISY?
Vrijdag komen er ook veel foto's van een hopelijk heel geslaagd feest bij! Veel plezier.
Meer verrassingen op 9 februari! ALAAF!!

Luizen 6-2-2018
Beste ouders,
Er zijn weer luizen geconstateerd in de unit van uw kind. (groep 3 en 4)
We willen u met nadruk vragen om uw kind thuis goed te blijven controleren,
zodat we de beestjes ook weer snel de school uit hebben.
Historische berichten en fotoboeken 5-2-2018
Ik wil jullie nogmaals attenderen op enkele handigheden in Isy. Vaak krijg ik vragen over zaken
die we wel gecommuniceerd hebben.
Hoe kom ik makkelijk op de website? Druk op het logo van school en word automatisch
doorverwezen naar de website.
Hoe vind ik historische berichten? Op de website staat een overzicht van de historische
berichten onder de kop NIEUWS.
Hoe zie ik alle fotoboeken? Ga in ISY naat FOTOBOEK, na de eerste 3 fotoboeken staan
categorieën, druk daar op ALGEMEEN SCHOOL, daar staan de meeste fotoboeken (natuurlijk
staan sommige fotoboeken alleen onder de eigen groep)
Ouderhulp bij de kleuters voor de carnavalsoptocht 1-2-2018
Vrijdag 9 februari is de grote carnavalsoptocht van onze school.
Ook de groepen 1 en 2 lopen uiteraard mee.
Wij kunnen nog ouders gebruiken die deze optocht met ons en de kinderen meelopen.
Een paar extra ogen en handen is altijd welkom.

Dus !! Bent u een carnavalsvierder...heeft u op vrijdag 9 februari tussen 10.00 en 11.00 uur een
uurtje tijd om gezellig met ons mee te lopen ? Graag..!
Geef het dan even door bij de juf van uw dochter of zoon.
Alvast bedankt, de juffen van groep 1 en 2. Alaaf !!!

