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Agenda
5 december
12 december
15 december
18 december
19 december
20 december
21 december
24 december t/m
4 januari 2019

Nieuwsbrief nr. 48, vrijdag 30 november 2018

Schoolcontact
Sinterklaasviering, groepen 1 t/m 4 zijn
om 12.15 uur vrij
kerstcrea
oud papier actie
leesmoment ouders groep 3 13.45 uur
leesmoment ouders groep 4 13.45 uur
kerstviering
alle leerlingen vrij om 11.45 uur
kerstvakantie

Directeur: Sandra van Iterson
Wnd. Directeur: Mark Kampman
Administratie: voor formulieren,
adreswijzigingen, etc. kunt u hier elke ochtend
terecht.
Inschrijvingen nieuwe leerlingen:
Sandra van Iterson

Algemene informatie
- Sinterklaasviering. Woensdag 5 december vieren we met elkaar het Sinterklaasfeest. De groepen 1 t/m 4 zijn die
dag om 12.15 uur vrij.
- Gezonde ontbijt/lunchtip. In de bijlage vindt u weer een paar tips voor een gezond(e) ontbijt/lunch.
- Leerlingenraad: Afgelopen donderdag is de leerlingenraad weer bij elkaar gekomen. Hierin worden alle groepen 5
t/m 8 vertegenwoordigd door 2 leerlingen. We bespreken van alles wat er op school speelt. Van wc-gebruik, doelen
zendingsgeld tot evaluatie Kinderboekenweek. Na de vergadering nemen de leerlingen de punten mee terug naar de
eigen klas en delen ze het met de klasgenoten. We hebben een mooie grote en fanatieke groep die veel wil
aanpakken!
- Hondenpoep overlast: Aan de achterkant van De ZuiderBreedte hebben we een prachtige speelveld met toestellen
voor de onder- en middenbouw. Jammer genoeg hebben we hier ook regelmatig last van hondenpoep. Dit is erg
hinderlijk en vies voor de kinderen die hier graag willen spelen. Zouden we hier allemaal een oogje in het zeil voor
kunnen houden? Alvast bedankt!
- Schoolfruit. Deze week kunnen de kinderen genieten van een peer, een kaki en een mandarijn.
- Kind op maandag. Elk jaar brengen mensen in de tempel een offer: dan geven ze een cadeau aan God. Wie mag dat
cadeau geven? Het lot wijst Zacharias aan. Zijn verwondering wordt nog groter als in de tempel een engel aan hem
verschijnt, die zegt dat hij een zoon zal krijgen.

Ook Maria krijgt bezoek van een engel. Zij, een gewoon meisje uit Nazareth, wordt de moeder van Jezus. Het thema
voor deze week is "Tel je mee?"
De erhalen: - Racemachine (Mies en Max)
- Bijzonder bericht (Lucas 1: 5-25)
- De engel bij Maria (Lucas 1: 26-38)
- Maria gaat naar Elisabeth (Lucas 1: 39-56)

GROEPSNIEUWS
PLUSKLAS
De afgelopen weken hebben we veel ontdekt in de plusklas! We zijn druk bezig geweest om te ontdekken hoe Acadin
(http://www.acadin.nl) werkt. De leerlingen hebben een inlogcode en kiezen een leeractiviteit.
De leeractiviteiten zijn verschillend in moeilijkheidsgraad, onderwerp, samen/alleen etc. Kenmerk van alle activiteiten:
er moet écht nagedacht worden!
We hebben al twee presentaties gehad. Een over alcohol en een over pesten op social media.
Bij de filosofieles leren we kritisch te denken. Het gaat niet om het vinden van de ‘juiste’ antwoorden, maar om het
ontwikkelen van denkvaardigheden en een eigen zienswijze.
We hebben het gehad over feiten en waarheden? Wat is een feit of wat is de waarheid? Iedereen heeft zijn eigen
waarheid. Dat kunnen feiten lijken. Vaak worden feiten en meningen met elkaar verward. Aan de hand van een appel
hebben we gekeken wat een feit is of wat de waarheid is. Wanneer begint een klokhuis? Iedereen mocht de appel
opeten tot het moment dat jezelf vond dat er een klokhuis begon. Uiteindelijk zijn we, kijkend naar de klokhuizen, in
gesprek gegaan met elkaar.
Ook hebben we een les gehad over reis of bestemming. Wat is belangrijker: de reis of de bestemming. Hierover
hebben ze als verwerking prachtige gedichten gemaakt.
Of we filosoferen over verschillende vragen. Bijvoorbeeld wat is je vroegste gedachte? Of van wie is de hemel?
We zijn druk bezig om een andere structuur binnen de plusklas op te zetten. Hierbij willen we levelwerk en de plusklas
uit elkaar halen. Levelwerk wordt in de klas gedaan en in de plusklas kunnen we ons dan bezig houden met Acadin,
filosoferen, onderzoekend leren en wellicht een vreemde taal. In de plusklas willen we de tijd besteden aan verrijking,
wat bestaat uit verdieping en/ of verbreding.
De kinderen helpen momenteel hierbij om te kijken hoe bijv. Acadin werkt en hoeveel tijd het kost om een project te
doen. Maar ook om te kijken naar de combinatie levelwerk in de klas en Acadin in de plusklas. De afgelopen weken is
iedereen druk bezig en zijn we samen aan het ontdekken!
Vanaf deze week zorgen wij dat er elke week een stukje op ouderportaal staat om te vertellen wat ons bezig houdt!
En krijgt u elke week een filosofische vraag uit praatprikkels. Voor deze week de volgende vraag...
" Als alle onderdelen van je fiets vervangen worden, is het dan nog wel jouw fiets?"
Goed weekend!
GROEP 1
Deze week zijn we verder gegaan met ons thema Sinterklaas. In de bouwhoek kunnen we nu een stoomboot bouwen,
we hebben een inpakhoek en in de huishoek spelen we Sint en Piet. Ook zijn we druk bezig geweest met het maken
van een mijter of pietenmuts. De kinderen die het leuk vonden mochten een Piet verven.
Onze groep groeit nog steeds. Julia zit nu ook bij ons in de groep. Welkom Julia, fijn dat je er bent.
Ik mis nog 1 taaltas van Kikker is kikker, wilt u thuis kijken of er nog een taaltas ligt?
Dinsdag hebben we pietengym gehad, we zijn super goede hulppietjes. Vandaag hebben we allemaal onze
pietendiploma gekregen. De letter S zat in de lettermuur. We hebben al veel dingetjes in de lettermuur gestopt zoals:
schaar, sokken, spinner, stift, zes, schelp.
Volgende week zit de letter P van Piet in de lettermuur. Nemen jullie weer spulletjes mee met de P? Het cijfer 5 staat
volgende week centraal, jullie kunnen weer plaatjes uitknippen van de 5 of van 5 dingen. Binjahmin heeft de afgelopen
week elke dag over zijn spullen uit de logeerkoffer verteld. We hebben mooie voorleesboeken gezien, prachtige
babyfoto's en een leuk memoryspel. Vandaag krijgt Dylano de logeerkoffer mee naar huis. We zijn benieuwd naar wat
hij er in gaat doen.
Donderdag hebben we een dansworkshop met het thema Sint en Piet gehad van Scala. Dit was erg leuk. We mochten
strooien zoals echte pieten doen, kunstjes doen als pieten en we hebben ook ondeugende pieten nagedaan. Ook

hebben we donderdag allemaal onze schoen gezet. Toen we vandaag op school kwamen was het een rommeltje in de
klas, de rommelpieten waren langs geweest. Ze hebben voor ons allemaal een cadeautje bij onze schoen neergelegd.
Dank je wel Sint en Piet.
Voor iedereen die pakjesavond gaat vieren dit weekend, fijne pakjesavond. Fijn weekend allemaal, juf Hetty en juf
Germi.
GROEP 1/2
Het was weer een gezellige week. We zijn veel bezig geweest met letters, pepernoten tellen. rijmen, liedjes zingen en
mutsen maken voor het Sinterklaasfeest. As. woensdag komt hij op school! Vol verwachting klopt ons hart. Gisteren
zijn er al Pieten langs geweest om iets in onze schoen te doen. Dank u Sinterklaasje.....
Donderdag hebben we ook nog een workshop over "Sint en Dans" gehad. Ons leesplankje van de Pietenplaatjes is
compleet en met de dubbele kaartjes spelen we memory. Meester Stefan heeft ons voorgelezen. Dat vonden we erg
fijn.
Tijn had de logeerkoffer gevuld. Pompom had veel geluk want hij mocht mee naar het Pietenhuis. Verder hebben Tijn
en Pompom ook nog naar de majorettes gekeken. Tijn vertelde goed over zijn goocheltrucje en de andere spulletjes.
Bayani krijgt de logeerkoffer vandaag mee. We zijn benieuwd wat hij, samen met Pompom, in het weekend, gaat doen.
De 1e adventskaars is elke dag aangestoken en maandag komt de 2e erbij.
12 december is de jaarlijkse kerstcrea alweer. Hiervoor zoeken we 8 ouders die de hele ochtend mee kunnen helpen. Er
hangt een intekenlijst bij de deur. Wie komt helpen??
Een heel fijn (Sinterklaas-) weekend en tot maandag, juf Hetty en juf Jacqueline.
GROEP 2
Spannend....nog maar een paar nachtjes slapen en dan komt Sinterklaas. We mochten deze week kiezen tussen een
baret of mijter om te maken voor Sinterklaas. Elke dag kijken we samen het sinterklaasjournaal. We hebben alle
plaatjes verzameld voor het letterbord. Met de andere plaatjes spelen we memory. Helpen jullie mee
chocoladeletterdoosjes sparen? We hebben Piet alvast geholpen. Op het plein hebben we allemaal onze eerste letter
van onze naam geschreven.Wie weet krijgen we nu een letter.
Isabel heeft haar verjaardag in onze groep gevierd. Bedankt voor de traktatie.
Levi had deze week de logeerkoffer mee, hij heeft mooi verteld over zijn transformers. Gisteren hebben we een dans
workshop gedaan, we weten hoe we moeten sluipen, hoe we pepernoten moeten strooien en hoe we andere pietjes
wakker moeten maken. Donderdagmiddag hebben we onze schoen naast de schoorsteen gezet. Nou de rommelpiet
heeft weer goed zijn best gedaan. Wat een werk om alles weer netjes op te ruimen, maar we hebben wel een mooi
cadeautje gekregen.
Hulp gevraagd: woensdag 12 december hebben we kerstcrea. Wie o wie komt ons helpen??? We hebben 8 ouders
nodig. Er hangt een lijst bij de deur van onze groep.
Goed weekend, de juffen.
GROEP 3A
Nog een paar nachtjes slapen en dan is het eindelijk zover, Sinterklaas komt bij ons op school. We zijn druk aan het
oefenen zodat we het welkomstlied goed kennen. Zelfs het dansje gaat al erg goed! De rommelpieten waren ook op
bezoek in de klas. Gelukkig kunnen we goed opruimen en was het snel weer netjes in onze klas.
Deze week hebben we de -u- van bus en de -j- van jas geleerd. Denkt u nog aan het formulier voor Veilig leren lezen
de thuisversie. Veel kinderen zijn al begonnen.
Afgelopen week waren we op bezoek in de bibliotheek op school en hebben van juf Suze geleerd hoe we
boeken moeten zoeken in de bibliotheek.
Tijdens de rekenles hebben we gespiegeld. Dit doen we met een klein spiegeltje en leren daarbij het dubbelen, dus
van 2, 4 maken b.v. Met pepernoten kan dat erg goed. Je krijgt er 5 en hebt er zomaar 10, rara hoe kan dat? Na het
rekenen hebben we ze lekker opgegeten.
Klassendienst: Mike en Skayler-Jay.
Fijn weekend.
GROEP 3B
Nog een paar nachtjes slapen en dan is het eindelijk zover. Sinterklaas komt bij ons op school. We zijn al druk aan het
oefenen zodat we het welkomstlied goed kennen. Zelfs het dansje gaat al erg goed!
Er kwamen ook nog pieten langs in de groep. Wel jammer dat ze altijd zoveel rommel maken in de klas. Gelukkig
kunnen we goed opruimen en was het snel weer netjes in onze klas.

Deze week hebben we ook weer veel geleerd. Met lezen kennen we nu de u van bus en de ja van jas ook al. Alle
klinkers kennen we al, nu de rest nog. Wat gaat dat snel! Denkt u nog aan het formulier voor veilig leren lezen de
thuisversie? Een aantal kinderen zijn al begonnen.
Met rekenen hebben we gespiegeld. Heel lekker is dat! Met pepernoten kan dat namelijk erg goed. Je krijgt er 10 en
hebt er zomaar 20. Knap hoor. Na het rekenen hebben we ze lekker opgegeten. Lastig zeg, zolang wachten. Juf, ze
ruiken zo lekker!
Naomi was woensdag jarig. Dank je wel voor de lekkere traktatie.
Fijn weekend allemaal.
GROEP 4A
We hebben weer een goede schoolweek achter de rug. Er is hard gewerkt! We hebben deze week twee toetsen
gemaakt, namelijk de toets van rekenen en de toets van spelling. Volgende week hebben we de toets van taal en dan
kunnen we voor alle drie de vakken weer verder met het volgende hoofdstuk. We houden natuurlijk rekening met de
sinterklaasdrukte!
Over Sinterklaas gesproken. Denken jullie eraan dat de kinderen op woensdag 5 december om 12:15 uur vrij zijn? We
hebben die dag een leuke ochtend. Een gezamenlijk ontvangst voor Sint en zijn pieten, een optreden met de klas en
misschien krijgen we ook nog wel een leuk cadeautje?!
Vandaag is Noah jarig, hiep hiep hoera! Hij is 8 jaar geworden. We hebben zijn verjaardag vandaag op school gevierd,
bedankt voor de traktatie! Morgen is Finn D. jarig, hij wordt ook 8 haar! We vieren zijn verjaardag maandag op school.
Alvast een fijne verjaardag Finn!
Djustin was het zonnetje van de week, hij heeft een prachtige zon met mooie stralen van de kinderen uit de klas
gekregen. Volgende week is Sanne het zonnetje van de week. Kyano en Joël zijn de klassendienst.
Een fijn weekend, juf Janneke.
GROEP 4B
We hebben weer een goede schoolweek achter de rug. Er is hard gewerkt! We hebben deze week twee toetsen
gemaakt, namelijk de toets van rekenen en de toets van spelling. Volgende week hebben we de toets van taal en dan
kunnen we voor alle drie de vakken weer verder met het volgende hoofdstuk. We houden natuurlijk rekening met de
sinterklaasdrukte!
Over Sinterklaas gesproken. Denken jullie eraan dat de kinderen op woensdag 5 december om 12:15 uur vrij zijn? We
hebben die dag een leuke ochtend. Een gezamenlijke ontvangst voor Sint en zijn pieten, een optreden met de klas en
misschien krijgen we ook nog wel een leuk cadeautje?!
Donderdag geeft juf Alita weer les. Ik ben dan wel op school, maar uitgeroosterd om andere taken te doen.
De klassendienst is volgende week voor Jaivy en Jason.
Het zonnetje van de week is Coco.
Fijn weekend!
GROEP 5A
Het sinterklaasfeest komt steeds dichter bij, een gezellige maar drukke tijd.
De pieten zijn zelfs even op school geweest, gelukkig hebben ze er dit jaar niet een hele grote bende van gemaakt, er
was voor alle kinderen een cadeautje.
Het is de bedoeling dat de kinderen op 3 december alvast hun surprise (met cadeau en gedicht natuurlijk) meenemen,
ze worden dan allemaal tentoongesteld.
We hebben een beloning in het vooruitzicht gesteld als de kinderen (echt allemaal) de tafels van 2, 5 en 10 kennen,
deze week was er heel veel aandacht voor de tafel van 2.
Volgende week richten we ons op de tafel van 5............
Kind van de week: Jazzlynn.
Klassendienst: Henkie en Sanne.
GROEP 5B
Hallo allemaal,
We hebben een erg fijne week gehad. De kinderen hebben ondanks de sinterklaasdrukte heel hard gewerkt. Natuurlijk
was er tussendoor ook tijd voor ontspanning en hebben we het Sinterklaaslied van juf Nouk geleerd. Ook hadden de
kinderen vrijdag wat leuks in hun schoen!
Met spelling hebben we een nieuwe categorie geleerd: Het Kilowoord. De kinderen hebben hier zelf een gebaar bij
bedacht.

Met rekenen hebben we het gehad over milliliter en het verschil bepalen door aanvullen. Veel kinderen zijn erg aan
het groeien. Super!
Op de ouderportal staat een oproepje voor het bakken van pannenkoeken op 5 december. Ik hoop op jullie
medewerking. Alvast bedankt.
Maandag (3 december) moeten de kinderen hun surprise meenemen. Alle kinderen van de bovenbouw doen dan mee
aan de surprise tentoonstelling. Graag de naam voor wie het is op de onderkant.
Voor volgende week:
Klassendienst: Isayah en Kaylee
Kind van de week: Jazlyn
Meenemen:
- Surprise (maandag 3 december)
- Glazen potje (kerstcrea)
Niet vergeten: Pannenkoeken
GROEP 6A
We hebben er weer een drukke week op zitten. 80% van de kinderen heeft de geschiedenistoets en de taaltoets van
afgelopen week goed gemaakt! Dat is een prachtige prestatie.
Een aantal vragen:
- Ik heb nog geen reacties ontvangen van ouders die voor 5 december pannenkoeken willen bakken. Ik zou graag
reactie krijgen, anders kunnen we helaas geen pannenkoeken eten... dat zou toch jammer zijn! In totaal willen we
graag +/- 80 pannenkoeken hebben die middag. De pannenkoeken graag warm brengen om 11:30.
-Maandag moeten de kinderen al de surprises mee naar school nemen. Ze worden dan, verdeeld over alle gangen,
tentoongesteld zodat iedereen al het mooie werk kan zien! Niet vergeten maandag dus al de surprises mee te nemen!
-Verder hebben we voor de kerstcrea op 12 december glazen potjes nodig. De vraag is of iedereen één potje mee wil
nemen naar school en daar zijn eigen naam onder zet.
Volgende week:
Spreekbeurten: Bas en Laura (vrijdag 7 december), de PowerPoints van te voren doorsturen naar mijn schoolmail:
n.roest@pricoh.nl
Klassendienst: Daan en Djilano
Sinterklaasfeest: 5 december !!!
De eerstvolgende Engels toets is op dinsdag 11 december.
GROEP 6B
We hebben er weer een goede schoolweek opzitten. De kinderen hadden dinsdag een toets van natuur en deze is
goed gemaakt, want 80% van de klas heeft een 6 of hoger gehaald. Super gedaan!
Maandag 3 december moeten de kinderen al de surprises mee naar school nemen. Ze worden dan tentoongesteld in
de gangen, zodat iedereen het mooie werk kan zien. Vergeet niet ook een gedicht erbij te maken!
Woensdag vieren we Sinterklaas op school. In de ochtend heten we Sinterklaas welkom op onze school en daarna
beginnen we met de surprises in de klas. Tijdens de lunch eten we pannenkoeken. Graag de kinderen een bord, bestek
en drinken meegeven. We maken er een gezellige dag van!
Inmiddels zijn de eerste 3 spreekbeurten geweest. Iris beet het spits af en leerde ons nieuwe dingen over de Efteling.
Deze week volgden Yuna en Leona. Van Yuna hebben we veel geleerd, geproefd en gezien over de Molukken en
Leona vertelde ons over de bedreigde diersoorten.
Met taal zijn we gestart met een nieuw thema: 'Zeebenen'. De kinderen leren dit thema over gedichten en
rijmschema's en over het luisteren naar de tekst van een lied. Daarnaast gaan ze ook zelf aan de slag met het schrijven
van een zeemanslied. Ik ben benieuwd!
Volgende week:
Maandag is juf Nine er.
Toets: Spreekbeurt: de eerstvolgende is pas na de kerstvakantie.
GROEP 7A
Hoi allemaal! Afgelopen week Justin en Tristan de klassendienst, heren dank. Komende week zijn Jordy, Julian en
Lamija aan de beurt.
Dinsdag hebben we een toets geschiedenis, de week erop hebben we ook weer een toets? Houd dus je toetsboekje en
de data goed in de gaten!

Dinsdag staat juf Nine voor de groep, meester is dan uitgeroosterd.
Een herhaling wat Sinterklaas betreft...De surprise (zonder naam) moet op maandag 3 december mee naar school. We
maken dan een tentoonstelling van alle surprises. Op 5 december willen we tussen de middag pannenkoeken gaan
eten. Wie wil er een aantal (20) bakken en die om 12.00 uur in onze klas brengen? Wie o wie? De kinderen moeten die
dag een bord en bestek meenemen.
De spreekbeurten komende week worden verzorgd door Seth en Kristian, beide op de vrijdag deze keer.
Prettig weekend allemaal!
GROEP 7B
Deze week hebben we weer goed gewerkt. Met taal hebben we het over "leen" woorden gehad, zoals cadeau, cracker,
jam, talkshow enz..
Dinsdag hebben we een hele leuke voorstelling gezien over de racende rechter.
5 december: de surprises mag je maandag al meenemen naar school en op de tafel bij groep 7 in de gang leggen.
Vandaag hadden we een verrassing op onze tafel liggen. Dank je wel Sinterklaas!
We hebben al een aantal pannenkoekenbakkers gevonden. Fijn dat de moeder van Milan K., de oma van Carensa en
de oma van Mathijs voor ons gaan bakken. We kunnen nog wel meer bakkers gebruiken. De pannenkoeken graag
woensdag iets voor 12 uur brengen. We gaan om 12 uur eten. Nemen jullie wel een bord en bestek mee?
Woensdag 12 december is de kerstcrea. Wie wil ons tot 12.15 uur helpen met de kerstwerkjes?
Klassendienst: Isar en Mathijs.
Spreekbeurt: dinsdag Ruben.
Dinsdag: toets Brandaan/ geschiedenis hoofdstuk 2.
Een heel fijn weekend!
GROEP 8A
We kijken terug op een fijne week! We hebben hard gewerkt en zijn met rekenen volop aan het oefenen met sommen
met schaal. Blijft voor veel leerlingen moeilijk! Met taal en spelling oefenen we met Franse en Engelse woorden die we
in de Nederlandse taal hebben overgenomen. Afgelopen dinsdag hebben we ook nog een voorstelling bezocht; 'de
racende rechter'. Hier hebben we met z'n allen van genoten!
Voor aankomende week hebben de leerlingen geen huiswerk. Iedereen is druk met zijn surprise en gedicht en we
hebben ook nog een toets Engels gepland staan op 4 december, dus we hebben besloten een weekje over te slaan!
Woensdag 5 december vieren we natuurlijk Sinterklaas! Vanaf maandag mag de surprise al mee naar school. Zo
kunnen we in alle rust al eens bekijken wat voor moois er gemaakt is.
Zoals al eerder benoemd eten we tussen de middag met elkaar pannenkoeken in de klas, dus brood hoeft deze dag
niet mee (wel een bord en bestek).
Klassendienst: We bedanken Jayro en Kris, aankomende week zijn Naomi en Esmee aan de beurt.
Spreekbeurt: donderdag 6 december Rick.
Toets: Engels dinsdag 4 december en Brandaan thema 2 maandag 10 december (samenvatting gaat maandag mee
naar huis).
Goed (Sinterklaas) weekend gewenst!

GROEP 8B
We kijken terug op een fijne week! We hebben hard gewerkt en zijn met rekenen volop aan het oefenen met sommen
met schaal. Blijft voor veel leerlingen moeilijk. We hebben deze maand een 100% score wat betreft de streefdoelen!
Super. De beide controledictees zijn ook heel goed gemaakt, hier haalden we voor beide dictees een 85% score.
Afgelopen dinsdag hebben we een voorstelling bezocht; 'de racende rechter'. Hier hebben we met z'n allen van
genoten!
Via 'Prowise" hebben we deze week sommen t/m 100 gemaakt en alvast geoefend voor de topotoets. Dit was erg leuk
om te doen.
Voor aankomende week hebben de leerlingen geen huiswerk. Iedereen is druk met zijn surprise en gedicht en we
hebben ook nog twee toetsen, dus we hebben besloten een weekje over te slaan!
Woensdag 5 december vieren we natuurlijk Sinterklaas! Net als voorgaande jaren mogen de surprises maandag al mee
naar school. Zo kunnen we in alle rust al eens even bekijken wat voor moois er gemaakt is.
Zoals al eerder benoemd eten we tussen de middag met elkaar pannenkoeken in de klas, dus brood hoeft deze dag
niet mee (wel een bord en bestek).
Zaterdag is Jesper jarig; alvast een hele fijne verjaardag toegewenst!
Fijn (Sinterklaas-) weekend gewenst!

Volgende week;
Ster van de week: Sem
Spreekbeurt: Soraya
Klassendienst: Lorenzo en Jesper
Toets; maandag 3 december Topo Afrika, donderdag 6 december Engels

