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Laatste nieuws Ichthusschool 
Het nieuwe schooljaar is weer opgestart, de zomervakantie ligt 
weer achter ons. Ik hoop dat u een hele fijne vakantie achter 
de rug hebt. Afgelopen week hebben alle collega`s de laatste 
voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar getroffen.  
 
In de laatste week voor de zomervakantie is er een leeshuisje 
geplaatst op het leerplein. Deze hebben we cadeau gekregen 
van groep 8 van afgelopen schooljaar. Wat een origineel 
cadeau! Voortaan kunnen kinderen ook daar rustig lezen. 

 
In de zomervakantie is op 
22 juli Emma Maria de 
Graaf geboren. We 
feliciteren juf Esther, haar 
man Rik, haar dochter 
Loïs en zoon Daan met dit prachtige nieuws. Na een wat 
moeizame start gaat het nu goed met Emma. Laten we 
hopen dat zich dat zo voortzet. 

 
Afgelopen vrijdag zijn we het schooljaar gestart met een studiedag. Fijn om als team weer 
compleet te zijn na 6 weken vakantie! We zijn de studiedag begonnen met een opening. De 
identiteitscommissie heeft daarna het team laten nadenken over een aantal vragen die te maken 
hebben met je persoonlijk geloof. We hebben deze vragen in kleine groepjes besproken. Na de 
pauze heeft een medewerker van het Cultuurstation uit Schoonhoven ons laten nadenken over 
een visie op cultuuronderwijs. Dit schooljaar zullen er 2 commissies aan het werk gaan om een 
nieuwe muziekmethode uit te zoeken en een nieuwe methode voor beeldende vorming 
(handvaardigheid en tekenen). Hiervoor hebben we ook meteen een eerste aanzet gemaakt wat 
betreft het vaststellen van onze visie over deze vakken.  
Na de middagpauze hebben we de resultaten besproken van vorig schooljaar, is er gekeken naar 
een andere manier van het bekijken van de Cito scores en hebben we in kleine groepen de uitslag 
van de enquête bekeken over zorg en begeleiding die u eind vorig schooljaar hebt ingevuld. 
Hieruit hebben we een aantal aandachtspunten gehaald en ook een aantal nieuwe afspraken met 
elkaar gemaakt. Hierover later meer in deze maandbrief. Aan het eind van deze studiedag hebben 
we een bouwvergadering gehad. Collega`s van groep 1-2 en van groep 3-8 hebben een aantal 
zaken besproken die van belang zijn voor deze groepen. We hebben de dag afgesloten met een 
teamuitje. 
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Afspraken over zorg en begeleiding  
Voor de zomervakantie heeft u een aantal vragen ingevuld via een digitale vragenlijst over zorg en 
begeleiding op de Ichthusschool. Ruim 100 ouders hebben hieraan gehoor gegeven. Daar zijn we 
heel blij mee. Fijn dat er zoveel ouders bereid zijn om hun mening te geven over dit onderwerp. 
De uitslag van deze enquête hebben we besproken tijdens het MT/IB overleg op 15 augustus en 
tijdens de studiedag van afgelopen vrijdag. Naar aanleiding van deze overleggen hebben we 
vastgesteld dat er vooral op het gebied van communicatie zaken beter kunnen als het gaat om dit 
onderwerp.  
 
We hebben het volgende met elkaar afgesproken: 
-In de eerste schoolweek zal er nog geen RT gegeven worden door onze onderwijsassistenten. 
Deze eerste schoolweek wordt besteed aan het opstellen van een RT rooster. Hier zijn de ib`ers, 
de onderwijsassistenten en de leerkrachten bij betrokken. 
-Leerkrachten en onderwijsassistenten bedenken deze eerste week samen welke ondersteuning 
kinderen krijgen die in aanmerking komen voor RT in of buiten de groep. Tevens denken zij na 
welke materialen zij daarvoor gaan gebruiken. 
-Kinderen waarvan de RT doorloopt na vorig schooljaar daarvan zullen de ouders door de 
leerkracht aan het eind van deze week of begin volgende week via de mail op de hoogte gebracht 
worden. Tijdens het kennismakingsgesprek in week 3 kan er verder over gesproken worden. 
-Kinderen die nieuw in de RT komen daarvan zullen de ouders door de leerkracht aan het eind van 
deze week of aan het begin van volgende week telefonisch op de hoogte gebracht worden. 
Tijdens het kennismakingsgesprek in week 3 kan er verder over gesproken worden. 
-De leerkracht is verantwoordelijk om op bepaalde momenten een terugkoppeling te geven aan 
ouders over RT die gegeven wordt of over de vorderingen wat betreft Acadin en/of Levelwerk. 
Daarvoor zullen zij tussentijds overleg hebben met de onderwijsassistent en/of de meer- en 
hoogbegaafden specialist.  
-Alle afspraken worden genoteerd in ParnasSys. Deze worden opengezet naar ouders, zodat u 
deze kunt lezen in het ouderportaal van ParnasSys. 
-Een aantal collega`s zal de komende 2 schooljaren scholing gaan krijgen over meer- en 
hoogbegaafdheid. Ons samenwerkingsverband heeft dat voor alle aangesloten scholen geregeld. 
-Aan de hand van methode gebonden toetsen, de Cito toetsen en in combinatie met de voortgang 
in de groep bepaald de leerkracht samen met de ib`er of uw kind in aanmerking komt voor extra 
ondersteuning door de onderwijsassistent of de meer- en hoogbegaafden specialist. 
 
Zorgverleners in de school 
N.a.v. de enquête horen we ook terug dat er een aantal zaken niet bekend zijn of duidelijk genoeg 
zijn, daarom ook daarvoor aandacht via deze maandbrief. We hebben 2 onderwijsassistenten in 
vaste dienst. Juf Ilse werkt 3 dagen bij ons op woensdag, donderdag en vrijdag. Zij werkt vooral 
met kinderen uit groep 1-3 in en buiten de groep. Juf Jacqueline werkt alle dagen behalve de 
vrijdag. Zij werkt vooral met kinderen uit groep 4-8 in en buiten de groep.  
Juf Ilse en juf Jacqueline worden naast het werken met kinderen al voor het vierde jaar ingezet 
voor de werkdrukverlichting van alle leerkrachten. Elke groep heeft de vrijheid om 1 uur per week 
of juf Ilse of juf Jacqueline daarvoor in te zetten. Dit kan door ze even de groep over te laten 
nemen, zodat de leerkracht kindgesprekken kan voeren, zaken na te laten kijken, een muziekles 
of Bijbelvertelling te laten verzorgen zodat de leerkracht administratieve werkzaamheden kan 
uitvoeren, pleinwacht over te nemen etc. 
Dit jaar loopt juf Mirjam voor het derde jaar stage bij ons. Zij is in opleiding voor 
onderwijsassistent. Naast haar stagedagen op dinsdag en vrijdag werkt ze dit jaar ook op 
maandag bij ons. Ook zij zal ingezet worden om kinderen in en buiten de klas te begeleiden. 
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Van links naar rechts: juf Mirjam, juf Jacqueline en juf Ilse 

 
Geerard werkt op vrijwillige basis als conciërge bij ons. Hij repareert allerlei zaken, wordt ingezet 
bij hoekenwerk bij handvaardigheidslessen, ondersteunt de leerkrachten met allerlei klussen en 
geeft ondersteuning bij het lezen door met groepjes kinderen op de gang te lezen. 
 
Juf Harriet was vorig schooljaar en ook dit schooljaar een dag in de week ambulant om kinderen 
die meer uitdaging aan kunnen te begeleiden. Zij begeleidt groepjes kinderen uit groep 5-8 een 
uur per week buiten de groep met Acadin en Levelwerk. Er zijn ook groepjes kinderen uit de 
lagere groepen die ondersteund worden door een aantal ouders. Juf Harriet is aanspreekpunt voor 
de meer- en hoogbegaafde kinderen en alle leerkrachten op de Ichthus. 
 
Als PCPO hebben we een kindcoach in dienst. Haar naam is Els Zuidbroek. Op blz. 22 en 23 in de 
jaargids kunt u meer over haar werkzaamheden lezen. Zij is eenmaal in de 2 weken op dinsdag bij 
ons op school om een aantal kinderen te coachen. 
 
Juf Mariska is ib`er voor de 3 kleutergroepen, groep 3a en de combinatiegroep 3b/4b. Zij werkt 
op wisselende dagen 6 uur in de week. Daarnaast is zij 1 dag in de week bovenschools ib`er voor 
alle scholen van de PCPO. Juf Lisette werkt op dinsdag en vrijdag. Zij is ib`er voor groep 4a en 
groep 5 t/m 8. Zij coördineren de zorg op de Ichthusschool. 
 
Daarnaast zijn er ook enkele externe hulpverleners in de school die enkele kinderen begeleiden. 
Hierover willen we u op een later moment via de maandbrief informeren. 
 
Kennismakingsgesprekken 
In de week van 5-9 september staan de kennismakingsgesprekken gepland. Op 4 middagen 
tussen 14.15-15.15 uur en 2 avonden tussen 18.30-19.30 uur heeft u de mogelijk om samen met 
uw kind de leerkracht te spreken. We gaan ervan uit dat iedereen hier gebruik van maakt. 
Hiervoor kunt u een tijd reserveren m.b.v. de Parro app. De tijden zullen dinsdag 30 augustus 
opengezet worden vanaf 14.30 uur. Ouders met meerdere kinderen krijgen 3 uur eerder de tijd 
om tijden te reserveren dan ouders met één kind, zodat de gesprekstijden niet te ver uit elkaar 
komen te liggen voor deze ouders. 
 
Ontruimingsoefening 
Op dinsdag 13 september zullen we een ontruimingsoefening houden samen met de Waardse Kids 
en de Emmaschool. We gaan ervan uit dat dit net zo gestroomlijnd gaat als de 
ontruimingsoefening die we eind vorig schooljaar met alleen de Ichthusschool hielden.  
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Jaargids 2022-2023 
Ook dit schooljaar is de jaargids weer geüpdatet. U vindt hierin o.a. de mailadressen van alle 
collega`s. De jaargids vindt u op onze website: https://www.pcb-ichthusschool.nl/pcb-
ichthus/informatie/jaargids 
 
Hieronder treft u aantal passages uit de jaargids: 
 

Gebruik website, Parro-app en ouderportaal 

De website van de school biedt veel informatie. U vindt daar achtergronden over de school. Zeker  

een bezoek waard! Het adres is: www.pcb-ichthusschool.nl  

 

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar wij mee bezig zijn. Opnames worden  

gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en 

lessen. Ook uw zoon of dochter kan op deze foto’s of video’s te zien zijn. 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s  en video’s. We plaatsen geen foto`s waardoor  

leerlingen schade kunnen ondervinden. We vragen uw toestemming voor het gebruik van foto`s  

en video’s. U kunt zelf aangeven op welke plaatsen beeldmateriaal gepubliceerd mag worden.  

Foto’s en andere belangrijke mededelingen worden gecommuniceerd m.b.v. Parro. Parro is een  

communicatiemiddel dat alleen toegankelijk is voor ouders en leerkrachten van de Ichthusschool.  

Alle ouders en leerkrachten hebben deze app op hun telefoon.  

In de Parro-app kunt u als ouders zelf uw aangeven waar u wel/geen toestemming voor geeft. Dit  

kunt u later altijd weer aanpassen. 

 

U kunt dit in Parro doen via de volgende stappen: 

- Ga naar het 4e tabblad `instellingen` 

- Tik op Profiel en scrol naar het kopje `Mijn kinderen` 

- Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter uw kind.  

 

Alle ouders hebben vanaf groep 1 toegang tot het ouderportaal van ParnasSys. Hier kunnen o.a.  

gespreksverslagen ingezien worden en in de hogere groepen de cijfers en Cito uitslagen van de  

kinderen. Als de Parro-app of het ouderportaal niet werkt, neem dan contact op met de  

leerkracht(en) van uw kind. 

 

Aanvang van de schooldag 

Alle kinderen komen zelfstandig de school binnen. Ouders blijven dus `s morgens zoveel mogelijk  

buiten de school. Alle kinderen mogen vanaf 8.20 uur de school in komen. Vanaf 8.20 uur zal elke 

leerkracht in de klas zijn om de kinderen te begroeten. De leerkrachten van groep 1-2 zullen bij de 

ingang van de school staan. Dit betekent dat de juf van de Goudvisgroep bij de  ingang van de 

Vogelweide staat en de juffen van de Nemo groep en de Zeepaard groep bij de ingangen onder 

de overkapping. Groep 3a, 3b/4b en 4a komen binnen bij de ingang naast het speellokaal, groep 

7a, 7b en 8 bij de hoofdingang van de Vogelweide en groep 5a, 5b en 6 nemen de hoofdingang 

van de Houtsnip. Met de ouders van kinderen die voor het eerst naar school worden andere 

afspraken gemaakt. We gaan er vanuit dat alle kinderen om 8.30 uur in hun eigen klas zijn. 

 

https://www.pcb-ichthusschool.nl/pcb-ichthus/informatie/jaargids
https://www.pcb-ichthusschool.nl/pcb-ichthus/informatie/jaargids
http://www.pcb-ichthusschool.nl/
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Groente en fruit  

Kinderen zijn gewend om dagelijks op school een hapje en een drankje mee te nemen om te  

nuttigen rond de ochtendpauze. Om de kinderen bewust te maken van gezond eten en dat te  

stimuleren wordt er tweemaal per week, te weten op dinsdag en donderdag fruit gegeten.  

Concreet houdt dit de volgende afspraak in: Op deze dagen wordt geen koek of een andere  

versnapering gegeten. De groente of het fruit wordt door de ouders - schoongemaakt –  

meegegeven. Het consumeren gebeurt klassikaal en alle leerlingen doen hier aan mee. 

 

Bewegingsonderwijs 

De gymlessen voor groep 1 en 2 vinden op woensdag en vrijdag plaats in het speellokaal van de  

Emmaschool. Verder is de gymzaal op dinsdag, woensdag en donderdag beschikbaar voor groep  

3-8. Hieronder treft u het gymrooster voor groep 3-8. 

Dinsdag          

Spel 

  

 8.30 - 9.15 Groep 7b 

 9.15-10.00 Groep 5b 

 10.00 -10.45 Groep 4a 

 10.45-11.30 Groep 7a 

 11.30-12.15 Groep 3/4b 

 12.30 -13.15       Groep 3a 

 13.15-14.00 Groep 8 

 

Woensdag   

 8.30 - 9.15 Groep 5a 

 9.15-10.00 Groep 6 

 10.00 -10.45 Groep 4a  

 10.45-11.30 Groep 8 

 

Donderdag     
Toestel 

  

 8.30-9.15 Groep 7b 

 9.15 - 10.00 Groep 5b 

 10.00-10.45 Groep 7a 

 10.45 -11.30 Groep 5a 

 11.30 -12.15 Groep 3a 

 12.30 -13.15 Groep 3/4b 

 13.15-14.00 Groep 6 

 

Gymtijden 3 kleutergroepen in het speellokaal van de Emmaschool:  
Op woensdag zijn de gymtijden dan als volgt:  
8.45-9.30 uur Goudvisgroep  
9.30-10.15 uur Nemogroep  
10.15-11.00 uur Zeepaardgroep  
Op vrijdag zijn de gymtijden als volgt:  
10.25-11.10 uur Zeepaardgroep  
11.10-11.55 uur Goudvisgroep  
12.45-13.30 uur Nemogroep  
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Komende donderdag gaan de gymlessen eenmalig niet door i.v.m. de schoolfotograaf. De  

schoolfotograaf komt a.s. vrijdag foto`s nemen van alle groepen en van alle kinderen apart en  

gebruikt hiervoor de gymzaal. Zodoende hebben wij onze gymtijd eenmalig met de Emmaschool  

geruild. Zij zullen dus komende donderdag gaan gymmen op onze tijd. Vanaf de tweede  

schoolweek zullen de gymlessen volgens bovenstaand rooster gegeven worden. 

 

Schoolgids 

Naast de jaargids hebben we ook de schoolgids. Ook hierin is veel informatie te vinden. Deze  

staat ook vermeld op onze website:  

https://www.pcb-ichthusschool.nl/pcb-ichthus/informatie/schoolgids 

 

Corona 

We hopen dat we dit jaar niet meer te maken krijgen met corona, maar dat weten we nooit zeker.  

We hebben als school van de GGD weer een informatiebrief gekregen hierover.  

De volgende zaken hieruit zijn van belang om aan u door te geven: 

-Het huidige advies is om bij klachten een zelftest te doen. 

-Een positieve zelftest hoeft niet meer bevestigd te worden met een PCR-test bij de GGD. 

-Bij een positieve zelftest moet men direct in isolatie. 

-De isolatieduur is 5 dagen en maximaal 10 dagen. Er wordt geteld vanaf het moment dat de 

klachten ontstaan, dat is dag 0. Als het een besmetting betreft zonder klachten, wordt de 

testdatum als dag 0 gezien. 

-De isolatie kan worden beëindigd na 5 dagen als de klachten 24 uur weg zijn. Als er nog wel 

klachten zijn, wordt de isolatie verlengd tot 24 uur klachtenvrij met een maximale isolatieduur van 

10 dagen. 

-Er geldt geen quarantaine advies meer voor personen die in contact geweest zijn met iemand 

met corona. 

-Kinderen van 4-12 jaar moeten thuisblijven met klachten passend bij corona, tenzij ze een 

negatieve testuitslag hebben. Dit geldt niet als het gaat om bekende chronische luchtwegklachten. 

 

We hebben als school nog een aantal zelftesten op voorraad. Deze zullen net als vorig schooljaar 

uitgedeeld worden in groep 6-8. Deze kunnen evt. thuis ingezet worden. 

Op onze website staat onder het kopje nieuws de laatste beslisboom van BOinK als u twijfels of 

uw kind wel of niet naar school kan.  

 

Informatiebrief per groep 
In de eerste schoolweek zal er per groep een informatiebrief uitgedeeld worden. Hierin staat 
groep specifieke informatie. Vriendelijk verzoek om uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes en 
straks de kerstkaarten niet meer in de klassen te laten uitdelen. Dit voorkomt rumoerige en 
pijnlijke situaties in klassen. 

 
Parkeren van alle fietsen 
Wat fijn dat er zoveel kinderen lopend of met de fiets naar school komen! Dit willen we heel graag  
zo houden! Dit scheelt heel veel drukte met auto`s om het gebouw. Het is dan wel van belang dat  
kinderen weten waar ze hun fiets moeten parkeren.  
Achter De Vogelweide kunnen de kinderen van groep 7a, 7b en 8 hun fiets parkeren. Alle kleuters  
parkeren hun fiets onder overkapping aan de zijkant van de Vogelweide. Tussen de laatste 2  

https://www.pcb-ichthusschool.nl/pcb-ichthus/informatie/schoolgids
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pilaren staan alle fietsen van alle collega`s. Het is niet de bedoeling dat daar kinderfietsen  
geplaatst worden. Alle andere kinderen parkeren hun fiets op het plein aan  
de Ichthus kant. 
Personeelsleden die met de auto komen, parkeren deze `in de punt` voor De Houtsnip. Zo blijven  
de parkeerplaatsen aan de zijkant en achterkant van de Vogelweide beschikbaar voor ouders.  
Komt u met de auto, dan kunt u bij voorkeur gebruik maken van de kiss and ride zone. 
 
 
Liedrooster 
Ook dit schooljaar leren we in alle groepen een aantal christelijke liederen aan. Daarnaast worden  
er natuurlijk ook andere christelijke liederen gezongen. In groep 1-4 gaat het om een maandlied.  
In groep 5-8 staat er elke week een lied centraal.  
 
Hieronder ziet u de overzichten tot aan de herfstvakantie: 
 
Groep 1-4: 

Maand Lied 

september Ik volg de Heer 

oktober God kent jou vanaf het begin 

 

Groep 5-8 

29 aug-2 sep  Here, maak mij Uwe wegen  Psalm 25:2 

5-9 sep  De Heer is mijn herder (M&L Zimmer) OTH 394 

12-16 sep  De Heer is mijn Herder Gezang 14:1 

19-23 sep  Evenals een moede hinde Psalm 42:1 

26-30 sep  Dankt, dankt nu allen god Gezang 44:1 

3-7 okt  Eens als de bazuinen klinken Gezang 300  

10-14 okt  God zij geprezen met ontzag Psalm 68:7 

17-21 okt Jezus is het Licht Opwekking kids 46 

 

 
 
Schoolfotograaf 
Vrijdag 26 augustus mogen de kinderen op hun puikbest naar school want de schoolfotograaf 

komt de Ichthusschool weer een bezoekje brengen 🙂. Er zullen groepsfoto´s, portretfoto´s en 

broertjes/zusjes-foto's worden gemaakt.  
Dit zal allemaal tijdens schooltijd gebeuren. Heeft u naast uw kinderen die al op school zitten nog 
jongere of oudere kinderen waarvan u een broer/zus-foto wil laten maken, dan kan dit op 
dezelfde dag gelijk na schooltijd.  
Om te zien om hoeveel gezinnen dit gaat willen we u vragen zich in te schrijven. Het 
inschrijfformulier hangt bij de kleuteringang aan de deur. Dit kan tot donderdag 25 augustus.  
Op vrijdagmiddag na schooltijd kunt u dan met uw kinderen via de hoofdingang met de trap naar 
de gymzaal lopen waar de foto's gemaakt zullen worden.  
De achtergrondkleur van de foto's kunt u bij de bestelling zelf aanpassen. Hier hoeft u dus geen 

rekening mee te houden 😉. We hopen op een zonnige dag met veel vrolijke kiekjes. 

 
Juf Mariëlle en juf Jolanda 
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D.V. augustus/september 

Deze maandbrief wil ik afsluiten met onderstaand lied. We hebben dit lied gezongen tijdens de 
studiedag van 19 augustus: 
 

Opwekking 488 De kracht van Uw liefde 

 

Heer ik kom tot U 

Neem mijn hart verander mij 

Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 

 

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw 

liefde 

 

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde. 

 

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien 

En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. En elke dag mag 

leven 

Door de kracht van Uw liefde 

 

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde. 

 

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 

Week 1 en week 2 
Deze weken is er luizencontrole.  
Ieder kind krijgt een informatiepakket over zijn/haar groep mee naar huis in 
de eerste schoolweek. 

26 aug. Schoolfotograaf komt voor klassenfoto`s en individuele foto`s. 

29 aug. Inloop groep 1-2 van 8.15-8.30 uur. 

30 aug. Inloop groep 3-4 van 8.15-8.30 uur. 

31 aug. Inloop groep 5-8 van 8.15-8.30 uur. 

5-9 sep. Kennismakingsgesprekken, uitnodiging volgt via Parro op 30 augustus. 

13 sep. Ontruimingsoefening met de Waardse Kids en de Emmaschool tegelijk. 

19-30 sep. 
Alle Bijbelvertellingen staan in het teken van het thema van de diensten van 
Kerk en School. 

20 sep. Inloop groep 1-2 van 8.15-8.30 uur. 

21 sep. Inloop groep 3-4 van 8.15-8.30 uur. 

23 sep. Weekbrief 2 verschijnt deze dag. 

Zo. 2 okt. Kerk en schooldiensten in alle kerken van Schoonhoven. 
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Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde. 

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde. 

 
We hopen uw kind dit schooljaar weer een trede hoger te krijgen qua ontwikkeling en kennis: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hartelijke groet, Jaco Vink 


