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In het wekelijkse Vergeet-mij-nietje vindt u berichten over bijvoorbeeld nieuws en 

mededelingen uit de klassen, allerlei praktische zaken, schoolagenda, (culturele) 

activiteiten etc. 

Het Vergeet-mij-nietje verschijnt wekelijks op vrijdagochtend (tenzij anders 

aangegeven) en wordt via de mail naar ouders verstuurd 

Kopij bij voorkeur digitaal aanleveren via administratie@devrijeschoolalmelo 

Kopijsluiting is elke vrijdag om 09.00 uur (tenzij anders aangegeven). 

’t Vergeet-mij-nietje 
 

 
 

Wekelijkse nieuwsbrief van 
  

De Vrije School Almelo 
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Vergeet-mij-nietje nr. 41 

07-07-2021 

 
AGENDA: 

 

do. 8 juli  : laatste schooldag kleuters en klas 1 

vrij. 9 juli  : laatste schooldag klas 2 tm. 6; deze schooldag eindigt om 10.30u. 

ma. 12 juli tm  

vrij. 20 aug. : zomervakantie 

ma. 23 aug.  : eerste schooldag klas 1 t/m 6 

di. 24 aug.  : eerste schooldag kleuters 

do. 26 aug.  : studiemiddag; alle kinderen zijn vanaf 13.00u. vrij 

 

 

OUDERAVONDEN: 
 

woe. 25 aug. : ouderavond nieuwe 1e klas (mogelijk live), aanvang 20.00u. 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Klas 1 Nicole: 

* Vandaag nemen de kinderen hun schriften van het afgelopen schooljaar mee naar huis. 

Een aantal zijn vol, anderen nog niet helemaal. In rekenwerkboeken mag thuis verder 

worden gewerkt voor wie zin heeft. Een paar schriften bewaren we op school voor 

komend schooljaar. Ook de handwerktassen, fluitenzakken,  potloden, blokjes en 

staafjes blijven op school bewaard. Maar blader eens rustig samen door de 

periodeschriften en schilderingen die de kinderen mee mogen nemen. 

* Dinsdag haalden we al even wat herinneringen op door de versjes te herhalen die we 

aan het begin van de eerste klas leerden. Er klonk veel:" oh ja!" in de klas! 

* Morgen krijgt onze klas hun eerste spreuk. Na het gesprekje hierover kwamen wat 

vragen en opmerkingen. Bijvoorbeeld: "Is er dan voor iedereen een andere spreuk?", 

"ik ken mijn spreuk al; het liefde licht der zon....", " krijgen de kleuters ook een 

spreuk?"  ik weet al dat ik op een maandag geboren ben".  

*  Na het uitreiken van de getuigschriften maken we er verder een gezellige dag van. We 

hebben nog spelletjes in de kast maar de kinderen mogen ook zelf gezelschapsspellen  

meenemen. We ruimen vervolgens de laatste dingen op en maken de laatste dingen 

schoon. 

*  Wie kan vrijdag nog helpen met de klas leegmaken en schoonmaken? 2 ouders hebben 

zich opgegeven maar een derde erbij is echt fijn.  

*  Voor maandagochtend 8:00 uur heeft nog niemand zich opgegeven. Wie helpt mij de 

spullen in het nieuwe lokaal zetten? Het is te zwaar om alleen te tillen. 

Alvast een hele fijne vakantie gewenst allemaal en tot ziens in de tweede klas. 
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Klas 2 Mansi/Ilona: 

Deze week hebben de kinderen o.a geoefend met origami. Nu horen we jullie denken;maar  

wat heeft dat dan met taal te maken? 

Als je een taal niet spreekt, is het des te belangrijker om te letten op lichaamstaal en/of 

afbeeldingen. 

Het boek waar de kinderen uit hebben gewerkt, was  dan ook niet geschreven in het 

Nederlands, maar in het Japans. Het was een hele uitdaging!  
 

Ook zijn we al begonnen met het opruimen in de klas. Al ziet het er misschien nog niet zo 

uit, er is hard gewerkt en gepoetst. 

Mocht u nog geen grote tas hebben meegegeven, wilt u dit dan alsnog doen? Donderdag 

krijgen de kinderen namelijk hun schoolwerk mee naar  huis. 
 

De boeken van de vakantielezen zijn (helaas) weer opgehaald door de leesconsulente van de 

bieb. We hopen echter dat er gelezen blijft worden in de vakantie, 

En wie weet horen we dan in het nieuwe schooljaar over boeken, die we nog niet kenden. 
 

Als aanvulling daarop een kort stukje over de vakantielezen: 

 

Ga mee op reis!  

In de vakantie doe je veel leuke dingen. Daarom is er nu de thuiseditie van 

Vakantielezen. Vol fantasie en spannende opdrachten voor het hele gezin. Dus 

ga mee op reis en verzamel alle schatten. Wil je meer weten? Kijk dan 

op www.vakantie-lezen.nl.    

Vanuit de achtertuin op schattenjacht in 6 verschillende landen… Dat kan met 

de thuiseditie van Vakantielezen: een website met zomerse opdrachten en 

spelletjes voor het hele gezin. Met Vakantielezen wil de Bibliotheek gezinnen 

stimuleren om ook in de zomervakantie aandacht te besteden aan taal en lezen. 

Meld je gezin aan op www.vakantie-lezen.nl.   

Op de camping, in de tuin, aan het strand of op de trampoline: in de zomer kun 

je overal lezen. En met de thuiseditie van Vakantielezen wordt lezen een stuk 

leuker. Ben je benieuwd? Kijk dan eens op www.vakantie-lezen.nl.   
 

We hopen jullie allemaal gezond en wel weer terug te zien in het nieuwe schooljaar! 
 

Voor nu, een (bijna) fijne vakantie gewenst! 

 

Klas 4 Jocelyn/Wendy: 

Schooljaar 2020-2021 zit erop. Ik weet nog goed hoe ik stond te popelen aan het begin van 

het schooljaar om te mogen beginnen. Tot op de dag van vandaag heb ik geen moment spijt 

gehad van de overstap naar de Vrijeschool Almelo.  

Een nieuwe school, een nieuwe klas en een nieuwe kijk op het onderwijs vanuit de visie van 

Steiner. Wat heb ik genoten, hard gewerkt, soms gedacht: ‘help!’, gelachen, gehuild, lessen 

voorbereid, geparkt (een nieuw werkwoord van onze klas) en wat heb ik veel geleerd. Echt 

hoor, juffen leren iedere dag van de kinderen en van jullie als ouders. Ik kijk dankbaar terug 

op een prachtig schooljaar en blik al een beetje nieuwsgierig vooruit naar het nieuwe 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vakantie-lezen.nl%2F&data=04%7C01%7Cadministratie%40devrijeschoolalmelo.nl%7Cc5bed976ebf84c0e363b08d93fef5fcd%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C637611119605896224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=R%2ByMF4XWKU2hZBQcTwmapHutcdZp1M4C%2FWH3tULvmeU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vakantie-lezen.nl%2F&data=04%7C01%7Cadministratie%40devrijeschoolalmelo.nl%7Cc5bed976ebf84c0e363b08d93fef5fcd%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C637611119605906219%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bywpJZ9aVxVEBRn5ce4oYXCChCMtZOMMnvH3xTRar8Y%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vakantie-lezen.nl%2F&data=04%7C01%7Cadministratie%40devrijeschoolalmelo.nl%7Cc5bed976ebf84c0e363b08d93fef5fcd%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C637611119605906219%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bywpJZ9aVxVEBRn5ce4oYXCChCMtZOMMnvH3xTRar8Y%3D&reserved=0
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schooljaar, de 5e klas. In de zomervakantie ga ik naar de Vrijeschool Lerarenweek in Zeist 

om me voor te bereiden voor alles wat de 5e klas met zich meebrengt. 

Deze week staat vooral in het teken van afsluiten en opruimen. 

Ik wil alle 6e klassers en hun ouders een hele goede start toewensen op de middelbaar 

school. 

En iedereen van school een hele fijne vakantie toewensen. 

Dank je wel lieve ouders en kinderen van de 4e klas voor het afgelopen jaar. Volgend jaar 

zien we elkaar terug in de 5e klas. Dat vind ik een heerlijk vooruitzicht.  

Vrijdag krijgen de kinderen hun spreuk mee en het getuigschrift voor de ouders. Ik hoop dat 

de inhoud een mooi plekje krijgt in jullie hart, hoofd en handen. 

Een hele fijne vakantie allemaal. Geniet ervan! 
 

Klas 5 Joost: 

* De kinderen krijgen donderdag al hun spullen mee naar huis in een doos of 

bigshopper. Heel graag echt alle spullen mee naar huis en niet op school laten staan!  

*  Maandag 08.30 uur kunnen we nog mensen gebruiken die helpen om klas 5 in te 

ruimen.  

*  Denken jullie aan het meegeven van de etui (en andere zaken) direct op de eerste 

schooldag? We hebben de spullen die dag echt nodig! 

 *  Wij wensen u allen een hele goede vakantie en tot in het nieuwe schooljaar. 

 

Klas 6 Marieke:  

* De definitieve tijd dat de kinderen op school moeten zijn donderdagochtend is 10.30u. 

Sorry voor de verwarrende berichtgeving hierover, ik heb mij vergist. Wie eerder komt 

kan zich bij mij melden, of bij juf Annemiek. 

* Er is geen gym voor de zesde klas a.s. donderdag, de kinderen zijn om 13 u vrij. 

* De tas met spullen gaat donderdagmiddag mee. Dat kan niet later en ook niet eerder.... 

Sommige kinderen nemen hun spullen in gedeelten meer. 

* Het uitzwaaimoment met de ouders is a,s, vrijdag ergens rond 10.30 vanuit de zaal 

naar het kleuterplein. Zie eerdere berichten hierover. 

 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

Vacature klas 6 volgend jaar: 

We zijn in de afrondende fase gekomen . Ik hoop dat we u zo spoedig mogelijk kunnen 

informeren. 
 

Materiaal kleuterklassen: 

De kleuterleidsters zijn enkele weken geleden op een woensdagmiddag met elkaar naar 

Heutink( schoolmaterialen) geweest en hebben daar gekeken naar nieuwe materialen voor in 

de drie kleuterklassen. 

Langzamerhand komt er van alles binnen, waar de kleuters in het nieuwe schooljaar weer 

mee kunnen spelen. Poppen die in bad kunnen, houten puzzels, spelletjes, ook met extra 

uitdaging, prachtige houten bogen( ik kreeg zin om er iets moois van te gaan maken), 

bezemsstandaard, muziekinstrumentjes tot…………… te veel om op te noemen. Ik hoop dat 

u na de vakantie snel weer een kijkje kunt nemen in onze prachtige kleuterklassen.  
 

 



5 

 

Afscheid klas 6 vrijdag 9 juli: 

Gelukkig kunnen we dit schooljaar wel samen met de kinderen uit de klassen 2 t/m 5 in de 

zaal afscheid nemen van klas 6. Helaas kan dit nog niet met alle ouders in de zaal. 

Buiten, aan het eind van de ochtend, is wel iets geregeld waarbij de ouders van klas 6 zijn 

uitgenodigd (zie informatie juf Marieke). Ik wens alle kinderen veel succes op hun nieuwe 

scholen en hoop ze nog weer eens terug te zien in onze school; even vertellen hoe het gaat en 

misschien nog een feest o.i.d. meevieren. 

Veel ouders uit deze groep nemen ook afscheid ( van 17 kinderen). Dank voor jullie 

vertrouwen, dank voor jullie aandeel in onze schoolgemeenschap en dank voor al jullie 

ondersteuning van helpen met feesten, bakken, meedenken, MR lid, poetsen, klaaroveren, 

klassenouders en nog veel meer zichtbaar en onzichtbaar werk!! Het ga jullie goed en ik/ wij 

hopen jullie ook nog vaak even weer tegen te komen. 
 

Zwangerschapsverlof juf Wendy: 

Juf Wendy komt nog ongeveer twee weken na de vakantie terug op school, maar niet meer 

voor de klas. Ze kan dan allerlei zaken doen voor de klas(sen) aan o.a. de kleuterkant. 

Na ongeveer twee weken gaat haar zwangerschapsverlof dan echt in.  

Afgelopen dinsdag was er in de klas een feestje georganiseerd voor juf Wendy om te vieren 

dat er een klein kindje gaat komen. “Het lijkt wel een babyshower”, zei juf Wendy. Ze was 

helemaal blij verguld. Mooi om te zien hoe dat allemaal was georganiseerd.  
 

Herhaling bericht, 

Maandag 23 augustus 2021:  1e schooldag. Informatie voor de ouders van de nieuwe eerste 

klas en van de komende klas 6! 

Houdt u a.u.b. de ochtend van ongeveer 8.30u. – 9.30/9.45u. vrij (vrijwel zeker korter). 

Normaal mag u bij de opening van het schooljaar aanwezig zijn in de zaal. Vrijwel zeker kan 

dat nog niet met alle ouders, maar net als vorig schooljaar willen we u er wel op een of 

andere manier bij betrekken. Hoe, hoort u zo spoedig moegelijk, maar vrijwel zeker in de 

laatste vakantieweek. 
 

Rooster vakantiedagen, studiedagen etc. 

Bij dit VGM wordt ook een rooster meegestuuurd met de vakantiedagen, studiedagen en 

bijzondere vrije middagen/dagen voor het komende schooljaar. Wilt u er goed naar kijken? 

Er kunnen nog veranderingen inkomen of dagen aan toegevoegd worden. 

Met de MR is afgesproken dat deze toegevoegde dagen/middagen minimaal een maand van 

te voren gecommuniceerd worden. 
 

Fijne vakantie gewenst: 

Ik zou hier veel willen schrijven maar dat past niet allemaal. Maar wat was het weer een 

bijzonder jaar. Weer naar school en steeds meer mogelijk tot een tweede lockdown in 

december en weer naar school in februari met nog veel beperkingen, maar ondanks dat ook 

steeds zoeken naar de mogelijkheden. Nieuwe collega’s, wisseling van directeur, collega’s 

met (vervroegd) pensioen. 

Wat is er veel gedaan door kinderen, ouders en collega’s ! Sommige dingen heel zichtbaar, 

andere minder zichtbaar, maar zeer wezenlijk. 

Ik wil iedereen zeer hartelijk danken voor alle ondersteuning, voor de goede gedachten, voor 

het om de school staan, ondanks dat er natuurlijk ook dingen gebeuren die altijd anders of 

beter kunnen. Nog niet lang geleden zei ik vaak tegen de kinderen in mijn klas:“We zijn op 
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school om te leren”. Leren mogen we met en van elkaar, ouders/verzorgers, team en 

kinderen. 

Nu even vakantie, hopelijk voor een ieder even rust, uitademen, nieuwe dingen doen, even 

opladen: dat wens ik iedereen toe, en dan in het nieuwe schooljaar weer welkom! 

Iedereen een goede zomer gewenst en tot in het nieuwe schooljaar. 

 

Met vriendelijke groet, Annemiek Geertsma 

 

 

ALGEMENE MEDEDELINGEN: 

 

Mededelingen van de vertrouwenspersonen: 

Het inloopspreekuur in school kan helaas niet meer plaatsvinden. U kunt mij natuurlijk wel 

bereiken via mail zodat ik een afspraak voor een gesprek kan maken.  

Mailadres: internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl   

      Hartelijke groet, Wendy (kleuters en klas 4)  

 

Verkeersbrigadiers: 

We zoeken (groot)ouders/verzorgers die in het nieuwe schooljaar een kwartier per week 

beschikbaar zijn om te helpen met het veilig oversteken. Concreet zoeken we voor volgend 

schooljaar nog twee personen voor de maandagochtend (8.15-8.30 uur)  

Alle brigadiers krijgen voor hun eerste maal brigadieren één ochtend les van de 

verkeersagent. Mocht u interesse of vragen hebben, dan kunt u zich melden bij de 

verkeersouder van school via administratie@devrijeschoolalmelo.nl 

 

Gevonden-/ verloren voorwerpen: 

Vanaf vandaag worden de gevonden-/verloren voorwerpen uitgestald bij de poort op het 

grote plein. T/m vrijdag hebt u de gelegenheid om te kijken of er iets bij ligt wat wellicht van 

uw kind is. Wat na vrijdag niet is opgehaald wordt naar een goed doel gebracht. 

 

Hoofdluis: 

Dit schooljaar hebben we de kinderen niet controleren op hoofdluis vanwege de corona-

maatregelen. We willen u dan ook vragen om dit regelmatig zelf te doen bij uw kind(eren) en 

met name ook in de zomervakantie. 
 
Morgen en overmorgen: 

Morgen (donderdag 8 juli) is de één na laatste schooldag voor klas 2 t/m 6 

(klas 1 heeft onderstaande vandaag al gehad)). 

De kinderen krijgen dan hun werk mee naar huis. Wilt u die dag uw kind(eren) een grote 

stevige tas of doos meegeven naar school om dit in te kunnen vervoeren? De spullen moeten 

echt donderdag mee naar huis (voor klas 1 geldt dit dus voor vandaag). Mocht dit echt niet 

lukken, dan graag overleggen met de klassenleerkracht. Graag het etui etc. schoonmaken en 

aanvullen met dezelfde materialen en de eerste schooldag (maandag 23 augustus) weer 

meegeven!  

Voor de kleuters en klas 1 is donderdag 8 juli de laatste schooldag.  

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
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De laatste schooldag voor klas 2 t/m 6 is vrijdag 9 juli. 

We nemen dan ook afscheid van de kinderen van klas 6. 

De schooldag is om plm.10.30 uur ten einde. De kinderen krijgen hun getuigschrift mee.  

Aansluitend worden de laatste klussen in de klassen gedaan.   

  

 

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. 
 

Er zijn plekken vrij in het Peuterhuis. Voor informatie kunt u bellen met de groepstelefoon 

van Christoforus Almelo: 06-15434849. 

Op afspraak is het mogelijk om eens een kijkje te komen nemen. 

 

 

BIJLAGEN: 
 

FestivAlmelo: zes chille zomerweken vol activiteiten  
Heb jij ook zo’n zin in de vakantie? Deze zomer hoef je echt je wijk of de stad niet uit om 

zes chille zomerweken te beleven. Sportbedrijf Almelo, Studio 15 en 

welzijnsorganisatie Avedan organiseren samen FestivAlmelo met activiteiten voor jong en 

oud. In de wijken, in de stad en in Bornerbroek en Aadorp is de hele zomervakantie heel veel 

te beleven!  
 

Andere jaren hadden de organisaties al een eigen programma, met onder andere de 

zomerwijkweken en de Eredivisie Beach in de stad. Maar dit jaar hebben 

Sportbedrijf Almelo, Studio 15 en Avedan op verzoek van de gemeente de handen 

ineengeslagen om door de hele stad een mooi programma op te zetten, samen met 

verenigingen en andere partners. Van een voorlees-knutselochtend en Nijntje Pleintje voor 

de kleinsten tot stoeptegels beschilderen, mozaïeken, muziek en workshops van 

Mad Science. De hele vakantie kunnen Almeloërs gratis meedoen aan sociale én sportieve 

activiteiten.   

  

“Zo kunnen kinderen en jongeren de Corona-ellende vergeten en elkaar na veel 

saaie maanden thuis zitten weer ontmoeten”, zegt wethouder Langius, die enthousiast is over 

dit gezamenlijke initiatief. “We gunnen alle jongeren in de stad een leuke zomer, waarin ze 
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eindelijk volop met elkaar kunnen optrekken. Op die manier kunnen ze weer fris en 

opgeladen aan een nieuw en hopelijk normaal schooljaar beginnen.”  
 

In verschillende wijken worden sport- en beweegweken georganiseerd. Ook barst het van de 

sociale activiteiten. Naast het vertier in de wijken van Almelo staan ook stedelijke 

activiteiten op het programma.  Bijvoorbeeld bij de Festivalweek FestivAlmelo, op vijf 

verschillende plekken in de stad.  

Hier kunnen 8- tot 18-jarigen lekker bezig 

met o.a. bubblevoetbal, sumoworstelpak, boogschieten, kickboksen, springkussens, 

workshops smoothies maken en workshops graffiti, muziek en streetdance.   

Op zwembad Het Sportpark is in de week van 13 t/m 22 augustus een zwemweek voor alle 

kinderen en jongeren. Een greep uit het programma: zeemeerminzwemmen, 

discoavond, wipe-out stormbaan, suppen, sup yoga, borstcrawlclinic en masterfit.  
 

In het weekend van 14 en 15 augustus wordt de Eredivisie Beach gespeeld op het 

marktplein in de binnenstad én op de beachvelden bij het Sportpark Almelo. De Eredivisie 

Beach is sport en gezelligheid in zomerse sferen voor iedereen! In de week voorafgaand aan 

de eredivisie staat het zand beschikbaar voor vele leuke activiteiten en toernooien.  

In die week zijn er ook andere activiteiten en toernooien zoals Bossabal, wedstrijd 

zandkastelen bouwen, wijktoernooi volleybal, feestavond, activiteit kinderen, 

bedrijvenvolleybaltoernooi en suppen.    

 

Bij het Scoutinggebouw in hartje Almelo gonst het van 26 juli t/m 6 augustus van de 

activiteiten voor alle kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. Elke dag is er een apart 

programma voor drie leeftijdsgroepen met namen als Vet Fanatiek, Kunstenmakers, 

Rotzooien en Kokkerellen.  
 

Studio 15 houdt op 10/11 juli, 17/18 juli en 21/22 augustus Summer Weekends voor 

jongeren van 12 tot 27 jaar. In het Summer Dance Weekend is het programma gericht op 

dans, in samenwerking met dansscholen. Er zijn dansworkshops, masterclasses van bekende 

choreografen en activiteiten rondom gezonde leefstijl. In het Summer Music Weekend 

komen muziekliefhebbers aan bod, met rap- en songwriting workshops, jamsessies en 

masterclasses van bekende artiesten Brownie Dutch en Latifa, die de jongeren ook gaan 

coachen om zelf muziek te maken. Het Summer Media Weekend is ideaal voor jongeren die 

graag creatief bezig zijn met fotografie of film. Er zijn fotografie workshops, een vlog 

masterclass van bekend Youtuber Noah Zeeuw, een workshop van TikTokster Lola Pani en 

een spannende PhotoHunt dwars door de stad. Elk weekend heeft een gezellige festivalsfeer 

met BBQ, livemuziek en een eindpresentatie op het podium.  
 

Doe je mee?  

Alle activiteiten zijn gratis. Op www.festivalmelo.nl staat precies wat er in jouw wijk/dorp 

en in de stad te doen is. Natuurlijk moeten we nog wel rekening houden met de 

Coronaregels. Daarom is het wel verplicht om je op te geven als je aan een activiteit mee wilt 

doen. Ook dat kan op de site. Vind je het lastig om je online op te geven? Bel dan 

met Avedan (0546-544100) en we helpen je graag.  
 
 
 
 

http://www.festivalmelo.nl/
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ALLE MEDEWERKERS VAN 
  

DE VRIJE SCHOOL ALMELO WENSEN U  
  

EEN GOEDE ZOMERVAKANTIE 
 

 


