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                                         AGENDA: 
 

  

 ma. 17 dec.  : 3e Adventsviering 

 di. 18 dec.  : spreekuur Schoolgericht Maatschappelijk Werk (SMW), van 14.15-15.30u. 

  in de therapieruimte aan de kleuterkant van de school (voor meer info zie 

  verderop in dit VGM onder ‘bijlagen’) 

 do. 20 dec.   : einde school voor alle leerlingen om 13.00u. (i.v.m. voorbereidingen 

  opvoeringen Kerstspel). 

 do. 20 dec.   : opvoeringen Kerstspel om 16.30u. en 19.30u. voor alle leerlingen, ouders 

  en belangstellenden. 

 vrij. 21 dec.   : Kerstviering; einde school om 10.30u. voor alle leerlingen. 

 ma. 24 dec. t/m  

 vrij. 4 jan. 2019 : Kerstvakantie 

 ma. 7 jan. 2019 : spreekuur vertrouwenspersonen van 14.20u. tot 14.35u. 

 vrij. 11 jan. 2019 : Driekoningenfeest, i.v.m. de opvoeringen van het Drie-koningenspel 

  eindigt deze schooldag voor alle kinderen om 13.00u. 

vrij. 11 jan. 2019 : opvoeringen Drie-koningenspel om 16.30u. en 19.30u. 

                 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Kleuterklas Margot: 

* Op woensdag 19 december voeren de kinderen om 12.15u. het traditionele 

kerstspelletje op. Iedereen wordt verzocht op tijd aanwezig te zijn. Tijdens de 

opvoering mogen er geen foto’s of video-opnamen worden gemaakt. Kinderen vanaf 3 

jaar mogen bij de uitvoering aanwezig zijn. Belangrijk is wel dat het zo stil mogelijk 

is. Elk geluid werkt storend voor de “spelers”. 

"Vrije dag kinderen" en  "Rustdagkinderen" mogen deze dag ook naar school komen! 

* Vrijdag 21 december hoeven de kinderen geen fruit en tas met eten/drinken mee te 

nemen. 

 

Kleuterklas Nienke/Kim: 

* U bent op dinsdag 18 december om 13.30u. van harte welkom in de zaal om naar ons 

kerstspelletje te komen kijken. Zorgt u dat u op tijd aanwezig bent. Er mogen geen 

foto's en video opnames gemaakt worden. Kinderen vanaf drie jaar en oudere broers 

en zussen mogen ook komen kijken. Regelt u dit zelf even met de betreffende 

leerkracht? 
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* Denkt u aan het invullen van de hulplijst voor volgende week? We kunnen nog wat 

hulp gebruiken.  

* A.s. vrijdag 21 december hoeven de kinderen geen fruit, eten en drinken mee te 

nemen. Wel moeten ze hun gewone tas meenemen, leeg. Ze krijgen deze dag spulletjes 

mee naar huis die ze gemaakt hebben afgelopen periode.  

* Voor volgende week donderdagmiddag zijn we nog op zoek naar een paar ouders die 

even willen helpen met wat voorbereidingen voor het kerstfeest dat vrijdagmorgen in 

de klas gevierd wordt. We begrijpen dat iedereen de kinderen thuis heeft, en dat het 

daarom lastig is om op dat moment op school te helpen. Als ouders kun je elkaar (en 

dus school) helpen: vraag een andere ouder of je kind(-eren) die middag een uurtje 

mag komen spelen. Of bied aan om een kind even op te vangen, zodat de ouder kan 

helpen op school.  

Intekenen kan op de lijst op het prikbord bij het klaslokaal. Kunnen we op jullie hulp 

rekenen?  

 

Klas 2 Nicole: 

*  Donderdag 20 december gaan we weer kerstbakjes maken in de klas. De kinderen 

mogen hiervoor wat groene takjes en kerstversieringen meenemen voor zichzelf en 

ook om te delen. Wie wil helpen in de klas is van harte welkom. We beginnen iets na 

9.00u. i.v.m. de gymles. De volgende dag mogen de kerstbakjes dan na de 

kerstviering mee naar huis, houdt u hier met het vervoer rekening mee?  

 

Klas 3 Joost: 

* Kerstdienst in de Jozefkerk: 

Op maandag 24 december zingt een aantal kinderen mee tijdens de 

kinderkerkkerstdienst in de Jozefkerk. De dienst begint om 17.00u. en de zangers en 

zangeressen worden om 16.30u. verwacht. Er is geen echt kledingvoorschrift maar een 

feestelijk Kerst-'kleed' is natuurlijk best mooi! 

 

Klas 4 Marieke: 

* Kerstdienst in de Jozefkerk: 

Op maandag 24 december zingt een aantal kinderen mee tijdens de 

kinderkerkkerstdienst in de Jozefkerk. De dienst begint om 17.00u. en de zangers en 

zangeressen worden om 16.30u. verwacht. Er is geen echt kledingvoorschrift maar een 

feestelijk Kerst-'kleed' is natuurlijk best mooi! 

* Kerstconcert Mannenkoren Almelo 

De generale repetitie met de mannenkoren én het orkest komt steeds dichterbij. In de 

brief die vorige week is meegegaan met de kinderen staat alle informatie en de juiste 

tijden. Kom op tijd, want het schema is strak! We gaan op 22 december om 9.45u. 

beginnen! 

En heeft u al gelezen dat de Commissaris van de Koning ook aanwezig zal zijn?? 

* Volgende week donderdag (20 december) heeft de klas GEEN gymnastiek i.v.m. de 

afwezigheid van juf Jeltje.  

* Ik heb de invullijst voor hulp in de laatste week voor de Kerstvakantie op het prikbord 

gehangen. Ik weet niet meer precies wie zich al had opgegeven, willen die mensen dat 

nóg een keer doen? Excuses voor deze slordigheid. 
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* Donderdag 20 december is het meesterwerk Dierkunde en moet het periodeschrift af 

zijn en ingeleverd worden. Willen jullie de kinderen hierbij helpen? 

* Volgende week is juf Rian (stagiaire) de hele week bij ons in de klas  

 

Klas 5 Carmen/Wendy: 

* Ter herinnering: het 'Lief en leed' bedraagt 10 euro. Het mag overgemaakt worden op 

het doorgegeven banknummer van Patricia of in een gesloten enveloppe met de naam 

van uw kind erop aan Wendy/Carmen gegeven worden. 

* Kerstdienst in de Jozefkerk: 

Op maandag 24 december zingt een aantal kinderen mee tijdens de 

kinderkerkkerstdienst in de Jozefkerk. De dienst begint om 17.00u. en de zangers en 

zangeressen worden om 16.30u. verwacht. Er is geen echt kledingvoorschrift maar een 

feestelijk Kerst-'kleed' is natuurlijk best mooi! 

* Kerstconcert Mannenkoren Almelo: 

De generale repetitie met de mannenkoren én het orkest komt steeds dichterbij. In de 

brief die vorige week is meegegaan met de kinderen staat alle informatie en de juiste 

tijden. Kom op tijd, want het schema is strak! We gaan op 22 december om 9.45u. 

beginnen! 

En heeft u al gelezen dat de Commissaris van de Koning ook aanwezig zal zijn?? 

 

Klas 6 Annemiek: 

* Kerstconcert Mannenkoren Almelo: 

De generale repetitie met de mannenkoren én het orkest komt steeds dichterbij. In de 

brief die vorige week is meegegaan met de kinderen staat alle informatie en de juiste 

tijden. Kom op tijd, want het schema is strak! We gaan op 22 december om 9.45u. 

beginnen! 

En heeft u al gelezen dat de Commissaris van de Koning ook aanwezig zal zijn?? 

*        Maandag 17 december vindt de “schoolfinale” van de voorleeswedstrijd plaats.  

*        Het is handig als de kinderen een goede puntenslijper (met een opvangbakje) hebben. 

*     Maandag 17 december mogen de kinderen eenvoudig materiaal meenemen om een 

kerstkaart te maken (goudpen o.i.d., glitter, sterretje, stempeltje, niet allerlei stickers 

etc.) Niet te veel. We gaan de kaarten nl het meest “meetkundig” maken. We gaan 

kerstkaarten voor elkaar maken en eventueel ook nog voor familie etc. 

*     Wie wil donderdag 20 december om 13.00u. helpen de klas klaar te maken voor de 

kerstviering? Ik overleg dit ook met de kinderen, zij mogen dit jaar ook helpen.  

*    Woensdag 19 december gaan we kerstbakjes maken. Hiervoor hebben de kinderen  

een klein bakje met oase (nat) nodig en diverse groene takjes, bijv. spar, klimop, hulst, 

mos e.d. Wat versierselen mag ook. Eventueel een snoeischaar meenemen. Wilt u dit 

de kinderen dinsdag 18 december meegeven?  

*    De kinderen mogen op vrijdag 21 december een doosje meenemen voor de spulletjes 

van de kerstviering (graag onder de kapstok zetten). 

* Wie wil er vrijdag 21 december na de kerstviering (om 10.30u.) meehelpen opruimen? 

Het zou fijn zijn als we echt met wat mensen zijn. Opgeven bij Annemiek of op het 

briefje bij de klassendeur.  
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Nieuws van de directeur: 

 

Vaklessen bewegingsonderwijs 

Op donderdag hebben de kinderen van de onderbouw (klas 2 t/m 6) gym van juffrouw Jeltje. 

Zij is onze vakleerkracht. Het valt ons de laatste tijd op dat kinderen allerlei verschillende 

shirts aan hebben.  

In de schoolgids is opgenomen dat de kinderen de gymnastiekkleding en –schoenen in een 

aparte tas meenemen. Het shirt is wit en het broekje is wit, blauw of zwart (het shirt graag 

onbedrukt).  

Wilt u er aan denken dat uw kind ook echt de gymspullen meeneemt?! Het komt regelmatig 

voor dat kinderen deze vergeten terwijl we reeds 4 maanden in het schooljaar onderweg zijn.  

En mocht uw kind deodorant meenemen dan graag een roller en geen spuitbus.  

 

Gevonden voorwerpen 

De mand bij de ingang puilt behoorlijk uit. Als u iets mist, wilt u dan spoedig even hierin 

kijken? De mand gaat namelijk voor de kerstvakantie weer geleegd worden en dan gaan de 

spullen naar het goede doel.  

 

Openen deuren ’s morgens  

’s Morgens gaan om 8.25uur voor alle kinderen de deuren open. Klas 1 t/m 6 begint 5 

minuten later en dat wordt door bellen duidelijk gemaakt.   
 

Bij de kleuters gaat de deur ook open om 8.25uur. Omdat het in deze maanden wat langer 

duurt om jassen, wanten en sjaals op te hangen wordt de inlooptijd met 5 minuten verlengd  

tot 8.35uur. We hopen echter dat u uw kinderen op tijd brengt zodat de klassen op tijd  

starten. Deze verlengde inlooptijd wordt vanaf volgende week maandag ingevoerd en loopt 

tot 1 april a.s.  
 

Dat kleuters binnen gebracht worden is logisch. Maar voor de kinderen van klas 1 t/m 6 geldt 

de regel dat kinderen zelfstandig naar binnen én naar buiten gaan. Dat is goed voor hun 

zelfstandigheid en voorkomt al te veel drukte in de gang. Wilt u hier rekening mee houden?  

Uitzondering is natuurlijk als u nog iets wilt vragen aan de leerkracht van uw kind.  

 

Vernieuwing website 

De schoolwebsite is aangepast. U kunt ons vinden op www.devrijeschoolalmelo.nl.   

De school maakt deel uit van de stichting Athena. Ook op deze website kunt u onze school 

en de andere 14 scholen terugvinden:  www.vrijescholenathena.nl 
 

 

Met een hartelijke groet,  Hans Verkley  

 

 

http://www.devrijeschoolalmelo.nl/
http://www.vrijescholenathena.nl/
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In de Adventsperiode op iedere vrijdagochtend op het schoolplein te horen: 

de midwinterhoornblazers met de ‘oale roop’ 

 

 

ALGEMENE MEDEDELINGEN: 

 

Mededelingen van de vertrouwenspersonen: 

De eerste schoolmaandag van de maand: spreekuur  met een van de vertrouwenspersonen. 

Spreekuur is voor zowel ouders als kinderen en collega’s. Plaats: “therapieruimte” aan de 

kleuterkant.  

Tijd: 14.20-14.35u.  

Datum: maandag 7 januari, Annemiek of Wendy zal er zijn. 

U kunt ons natuurlijk ook op andere tijden aanspreken of mailen. 

Mailadres: vertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl 

      Hartelijke groet, Wendy (kleuterklas Margot, klas 1 en 5) en Annemiek (klas 6) 

 

Hoofdluis geconstateerd: 

Bij een aantal kinderen in school is hoofdluis geconstateerd! Wilt u uw kinderen daarom 

extra goed nakijken en maatregelen nemen?! De eerste dinsdag na de kerstvakantie is er weer 

een schoolbrede uitgebreide luizencontrole. 

 

 

mailto:vertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
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Kerstmarkt klas 5: 

Na schooltijd vandaag (én volgende week woensdag 19 december) komt u toch ook even 

langs om te kijken bij de kerstkramen van klas 5?  

Er zijn allerhande zelfgemaakte spulletjes te koop, denk aan: glitter kerstballen, 'cupcakes',  

kaarsen in prachtige origami houders, kindjes in een notendop, vogelvoederplaatjes om een 

vetbol in te doen, dromenvangers en nog veel meer.  

En dit alles voor kleine prijsjes, dus neemt u vooral kleingeld mee. De opbrengst is voor ons 

eindkamp. U vindt de kramen direct na schooltijd op het kleuterplein en het grote plein (bij 

slecht weer binnen). 

 
 

 

Vergeet-mij-nietje: 

Volgende week komt het Vergeet-mij-nietje op donderdag uit. Wilt u hier rekening mee 

houden v.w.b. het aanleveren van eventuele kopij? 

 

Eerder vrij i.v.m. opvoering Kerstspel: 

I.v.m. de voorbereidingen voor het opvoeren van het Kerstspel volgende week donderdag 20 

december, zijn alle kinderen deze dag om 13.00u. vrij. 

 

Kerstviering vrijdag 21 december: 

Volgende week vrijdag 21 december is de Kerstviering in de klassen. De schooldag eindigt 

deze dag voor alle kinderen om 10.30u. 
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ADVENT & KERST: 
 

In dit VGM leest u allerlei praktische zaken en wensen van onze kant. Dit om de 

feestelijkheden gedragen en sfeervol te laten verlopen. Wilt u hier alstublieft rekening mee 

houden?  

 

Maandag adventsvieringen: 
In school wordt maandag 17 december de derde advent gevierd.  
 

In de gangen is muziek, er brandt geen licht, er zijn alleen wat kaarsen aan. In de school is 

het stil. De klassen 1 t/m 6 hebben een adventsviering in de zaal. 
 

We hopen dat iedereen die de school binnenkomt, meewerkt aan het bewaren van de 

verstilde stemming. 

De andere dagen, waarop er geen muziek in de gangen is, willen we graag de rustige 

stemming in de school houden. 

In de klassen wordt elke morgen aandacht besteed aan de Advent door een kleine viering: 

kaarsen, zingen, een verhaal. 

Ook vragen wij u, als u even wilt meegenieten van de adventsmuziek op deze ochtenden, in 

de gang te blijven en niet met uw kind mee te gaan in de klas. Als de bel gaat sluit de 

klassendeur en begint de adventsviering in de klas. Het is daarom belangrijk niet te laat te 

komen, want dat verstoort de stemming.  
 

De kleine adventsconcertjes in de gangen worden verzorgd door klas 6. 

              

Adventstuin: 

Afgelopen woensdag 12 en donderdag 13 december hebben de kinderen van de drie 

kleuterklassen en van klas 1 t/m 5 de “adventstuin” gelopen. Elk kind liep met een kaarsje de 

spiraal in en ontstak daar zijn/haar eigen kaars. Klas 6 en juf Nadja maakten de muziek 

hierbij. Het was weer prachtig. Juf Nadja speelde ook nog piano voor klas 6, zodat zij voor 

de allerlaatste keer ook nog de adventstuin konden lopen. Veel dank aan juf Nadja en klas 6 

en ook juf Ilona, juf Sylvia en meneer Jan voor het ondersteunen. 
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 Schoenen met lichtjes 

Beste ouders, sommige kinderen dragen schoenen met lichtjes in de zolen. Zou u er voor 

willen zorgdragen dat deze schoenen niet gedragen worden gedurende de Adventstijd?!  

Het flikkerende effect van deze lichtjes in de schoenen leidt namelijk heel erg af tijdens de 

diverse vieringen gedurende deze periode. Alvast dank voor uw medewerking hierin. 

 
Kerstspelen De Vrije School Almelo: 
Volgende week donderdag 20 december wordt het Kerstspel opgevoerd (om 16.30u. en om 

19.30u.). Het is een goede gewoonte dat alle kinderen het spel gaan zien en we hopen dan 

ook iedereen te kunnen begroeten. Wilt u er aan denken om vooral de jongste kinderen voor 

het spel naar het toilet te laten gaan? De tweede opvoering van het Kerstspel is openbaar. 

Neemt u gerust vrienden, familie of bekenden mee, zodat ze kennis kunnen maken met het 

Kerstspel en met onze school. I.v.m. alle voorbereidingen voor de opvoeringen van het 

Kerstspel gaat de school deze dag uit om 13.00u. voor alle kinderen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

Parkeren 
Wij willen u dringend vragen om tijdens het Kerstspel volgende week donderdag, uw auto 

NIET te parkeren aan de Biesterweg! Er is voldoende parkeer gelegenheid in de 

parkeervakken van Nederhoven of bij de flats aan de overkant van de school.  
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NIEUWS VAN DE PEUTERGROEP EN BSO: 

 
 

De peuterspeelzaal en de BSO zijn te bereiken op de groepstelefoon: 06-1543 4849 

Voor direct contact met de pm-ers, afmeldingen, ziekmeldingen en andere groepsgerichte 

mededelingen. De voicemail wordt altijd als eerste afgeluisterd, dus spreek gerust een 

boodschap in of stuur een bericht. 

 

Al duizenden jaren wordt de winterwende in vele culturen op het noordelijk halfrond als 

feest gevierd, omdat dit solstitium (=zonnestilstand) het moment bepaalt waarop het licht na 

een periode van duisternis en verwijdering, als het ware rechtsomkeert maakt en de dagen 

weer gaandeweg beginnen te lengen. Daarom ging het feest rond de winterwende veelal 

gepaard met het maken van veel licht en vuur.  
 

In het peuterhuis en op de BSO staan wij stil bij de adventstijd. We vertellen dagelijks een 

verhaal, wat bij elk advent wordt verteld en elke week een aanvulling krijgt tot dat de Kerst 

begint. Op onze mooie tafel zijn Josef en Maria ook al onderweg naar Betlehem. Het is mooi 

om de verwondering van de kinderen te zien als ze ontdekken dat ze al weer verder op weg 

zijn en dichterbij komen. 
 

Ook is het nu duidelijk winter aan het worden. Het is koud buiten, het vriest. Het is mutsen-, 

sjaal- en wanten weer. Brrrr…. 

Denken jullie aan passende kleding? Vooral als je heerlijk buiten speelt, kun je het toch snel 

erg koud krijgen. 

Graag ook voor deze winterperiode extra sokken of sloffen mee. Denken jullie hieraan? 
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BIJLAGEN: 

Info bulletins dokter Slot: 

Hierbij weer een nieuw infobulletin van dokter R.M. Slot, arts integratieve geneeskunde: 

info bulletin dokter Slot 

 

Schoolgericht Maatschappelijk Werk (SMW):  

De Schoolgericht Maatschappelijk Werker is geregeld op de scholen in Almelo te vinden. 

Elke reguliere basisschool (en middelbare school) heeft een onafhankelijke Schoolgericht 

Maatschappelijk Werker. In Almelo is dit iemand die vanuit het sociaal wijkteam wordt 

ingezet. Hij of zij richt zich op vragen van en ondersteuning aan ouders, school en kinderen. 

Hij of zij sluit bijvoorbeeld aan bij de School Ondersteuningsteam (SOT) overleggen binnen 

de school. Ook kan de Schoolgericht Maatschappelijk Werker gesprekken hebben met uw 

kind en met u als ouder(s)/verzorger(s). De leerkracht of intern begeleider verwijst dan 

meestal door. Dit wordt ook met u besproken. Vaak gaat het om situaties waarbij u, de 

school, of uw kind zelf zich zorgen maakt. Bijvoorbeeld over hoe het op school gaat met 

klasgenoten of hoe het thuis gaat. De Schoolgericht Maatschappelijk Werker kan enkele 

gesprekken voeren, tips geven aan u en/of de school. Wanneer het nodig is andere hulp of 

ondersteuning te bieden dan wordt dit met u besproken. 
 

Even voorstellen: 

Onze namen zijn Juïce Graanoogst en Marleen Zandstra en zijn beiden werkzaam als 

wijkcoach bij de Sociale Wijkteams en tevens zijn wij de Schoolgericht Maatschappelijk 

Werker op jullie school. 

Vanuit onze rol denken wij graag mee bij het oplossen of verlichten van problemen die 

school, ouders of het kind ervaren. Dit doen wij door kortdurende ondersteuning aan ouders 

en kinderen in maximaal vijf gesprekken. Middels het voeren van gesprekken of het 

toepassen van een methode kunnen we toewerken naar een oplossing. Vragen waarmee je als 

ouder onder andere bij ons terecht kan zijn opvoedingsvragen, zorgen over de ontwikkeling 

van uw kind, strubbelingen thuis of in relatie met uw kind etc. Vragen waarmee kinderen 

onder andere bij ons terecht kunnen zijn last hebben van piekeren, zelfvertrouwen, tonen van 

emoties, sociale vaardigheden etc. 
 

Mocht je voor vragen of overleg met ons in contact willen, ben je van harte welkom. Je kunt 

dit doen door dit aan te geven bij de intern begeleider op school of door langs te komen op 

het inloopspreekuur in de therapieruimte aan de kleuterkant van de school. Het eerstkomende 

inloopspreekuur is op dinsdag 18 december a.s. van 14.15-15.30u. 

(de volgende inloopspreekuren zijn op de dinsdagen 12 februari, 9 april en 4 juni; allemaal 

van 14.15-15.30u. in de therapieruimte aan de kleuterkant van de school). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-act.nl/ah/site?b=dGVtcGxhdGUuaWQ9MjQ2MjI3JnJlbGF0aW9uLmlkPTIyMDMxNjYmYWRtaW4uaWQ9MTEyNyZhY3Rpb24uaWQ9MCZ0cmlnZ2VyLmlkPTAmbWFpbGluZy5pZD0yMTc1OTEmcGFnZVRlbXBsYXRlLmlkPTI0NjIyNyZlbWFpbC5pZD0yMTIyODI4MjU=
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Activiteiten voor in de kerstvakantie: 

Hieronder treft u een aantal tips aan voor activiteiten in de kerstvakantie: 

 

Stadsmuseum Almelo in de kerstvakantie: 

In de kerstvakantie is er in het Stadsmuseum Almelo iets leuks te doen! 

Op 27 december van 14-16 uur kun je leren te werken met 3D pennen. Geschikt voor 

kinderen van 5-10 jaar. 

Op 4 januari van 14-16 uur kun je leren hoe je een robot moeten programmeren. De mBlock. 

Geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar. 
 

Deze middagen horen bij het aanbod van de Twentse Maakplaatsen en er kunnen maximaal 

12 kinderen per keer deelnemen. De toegang is beide middagen gratis. 

Wel even aanmelden! (info@stadsmuseumalmelo.nl)  

Kijk voor meer informatie op onze website www.stadsmuseumalmelo.nl 
 

Go Kids Twente: 

De decembermaand is een drukke maand. Gezellig, maar vaak met veel verplichtingen. De 

kerstvakantie is dan ook echt een vakantie om tussen de feestdagen door bij te komen. 

Lekker eropuit met je gezin. Uitrazen, de kerstkilo's eraf wandelen of samen knutselen. Er is 

weer vanalles mogelijk deze vakantie. Klik voor meer informatie: Go Kids Twente 

 

Kidsproof Twente: 

Kent u Kidsproof Twente al? Op deze website vindt u een handige Uitagenda met veel tips 

voor leuke kinder- en gezinsactiviteiten in de kerstvakantie, originele ideeën voor 

kinderfeestjes en meer. Extra fijn: u vindt hier ook tips voor gratis en low budget activiteiten! 

 

 

 

 

http://www.stadsmuseumalmelo.nl/
https://mailchi.mp/b23b052d7b59/leuke-dingen-doen-in-de-kerstvakantie-met-je-kids-je-vindt-ze-hier?e=4a860ff5c8
https://kidsproof.us4.list-manage.com/track/click?u=cca18be247d896b2ff4381743&id=bfe63e9c7d&e=e197633ce4

