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KIND OP MAANDAG

Woorden zijn bijzondere ‘dingen’. Als niemand ze zegt, bestaan ze nauwelijks. Maar als ze wel gezegd
worden, kunnen ze veelbetekenend zijn.Met de kinderen hebben we het deze periode over ‘woorden in de
nacht’. We beginnen de adventstijd met de profeet Jesaja. Hij leefde in een tijd waarin veel nare dingen
gezegd werden: oorlogstaal, dreigende woorden. Maar Jesaja stelt daar iets tegenover. Hij heeft een
weerwoord, dat hem door God zelf wordt ingefluisterd. Daardoor krijgen mensen nieuwe hoop.
Vanaf de tweede adventsweek lezen we verhalen uit het Nieuwe Testament, waarbij kerst steeds meer in
beeld komt. Er klinken bijzondere woorden in de verhalen; niet alleen woorden van mensen, maar ook
woorden die uit de hemel komen. Steeds opnieuw komen er engelen aan het woord in de verhalen. Bij
Zacharias in de tempel, bij Maria in haar huis, bij Jozef als hij droomt en bij de herders in het veld. Het zijn
woorden in de nacht, die laten zien dat alles anders wordt. Zo brengen woorden in de nacht het kerstfeest
dichterbij.
Week 48: 27 november t/m 1 december 2017
Thema: Laat je stem horen! Jesaja 2: 1-5, Jesaja 7: 1-17 en Jesaja 40: 1-11
Jesaja mag de mensen gaan vertellen dat het goed komt in hun land. Maar welke woorden moet hij
gebruiken? God zelf geeft hem zijn woorden. Daardoor kan Jesaja vertellen over de vrede die komen zal en
hoe God voor de mensen zal zorgen.
Week 49: 1 december t/m 8 december 2017
Thema: Speciaal voor jou Lucas 1: 5-56
De priester Zacharias brengt in de tempel een offer. Dat is een geschenk voor de Heer. Maar de Heer geeft
Zacharias een nog veel groter geschenk: Hij en Elisabet zullen een kind krijgen, Johannes de Doper. Later
krijgt ook Maria bezoek van een engel. De engel vertelt haar dat Jezus geboren zal worden. Dat is speciaal
voor Maria en voor ons allemaal.
Week 50: 11 december t/m 15 december 2017
Thema: Het is begonnen Lucas 1: 57-80 en Matteüs 1: 18-25
Zacharias kon niet meer praten nadat de engel hem het bijzondere nieuws had verteld. Maar als Johannes
geboren is, zingt Zacharias het uit van blijdschap.
Als Jozef hoort dat Maria een kind verwacht, weet hij niet goed wat hij moet doen. Kan hij maar beter
weggaan bij Maria? In de nacht komt er een engel bij hem. De engel vertelt dat Jezus geboren zal worden
en dat Jozef samen met Maria voor hem zal zorgen.
Week 51: 18 december t/m 22 december 2017
Thema: Een lied uit de hemel Lucas 2: 1-20 en Johannes 1: 1-18
Jezus wordt geboren in Betlehem. Herders in het veld horen een bijzonder lied en gaan op weg. In de
bovenbouw lezen we ook uit Johannes 1, waarin bezongen wordt dat het licht in de wereld gekomen is.

DATABANK

dinsdagmiddag 28 november
woensdag 29 november
maandagmiddag 4 december
dinsdagmiddag 5 december
woensdagmiddag 20 december
donderdagavond 21 december
maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari
donderdagavond 1 februari
maandagavond 5 februari
woensdag 14 februari

Groep 3 bezoekt bibliotheek in Zuidwolde
Jouw Buzz 14.15 uur bij school
Voorronde trefbaltoernooi Kerkenveld
8.30 uur aankomst Sint en zijn pieten
Groep 1 en 2 ‘s middags vrij.
Gemeentelijke finale trefbaltoernooi Ruinen
19.00 uur Kerstviering in de kerk in Alteveer
Kerstvakantie
VO open avond
VO open avond
Studiedag (kinderen vrij)

Vakantieregeling 2017-2018
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

maandag 25-12 t/m vrijdag 05-01
maandag 26-02 t/m vrijdag 02-03
vrijdag 30-03 t/m maandag 02-04
vrijdag 27-04 t/m vrijdag 04-05
donderdag 10-05 en vrijdag 11-05
maandag 21-05
maandag 23-07 t/m vrijdag 31-08

Studiedag
Studiemiddag
Studiedag

woensdag 14-2-2018
donderdag 17-5-2018
woensdag 27-6-2018

ALGEMEEN
Alweer de derde nieuwsbrief van dit schooljaar. Voor mij, als kersverse directeur op De Wegwijzer, zijn de
eerste 3 maanden voorbij gevlogen. Drie maanden waarin ik veel nieuwe mensen heb mogen leren kennen.
En vooral veel nieuwe kinderen. De afgelopen weken heb ik alle groepen een aantal keren bezocht en
gezien hoe er in de groepen wordt lesgegeven en gewerkt. Ik heb verschillende activiteiten en werkvormen
gezien en daarbij ook de kinderen beter leren kennen. Bij de start van het schooljaar heb ik tegen het team
gezegd dat als er iets is ze altijd mogen komen. Niet alleen de leerkrachten, maar ook de kinderen. Waarbij
ik ook aangegeven heb dat ik het mooi zou vinden als er ook leuke dingen met mij gedeeld zouden worden.
En met name dat laatste gebeurt gelukkig veel vaker dan het eerste. Regelmatig komen er kinderen bij mij
om trots te vertellen dat hun sommen gelukt zijn, wat ze geleerd hebben of om, met een grote glimlach, te
laten zien wat ze gemaakt hebben. Dat zijn voor mij de cadeautjes in het onderwijs. De momenten waarop
kinderen laten zien dat ze ergens van genieten. Onlangs vroeg iemand mij of ik nog eens in de nieuwsbrief
zou willen schrijven wat ik voor de school belangrijk vindt. Dit is één van die dingen. Dat kinderen zich
prettig voelen op school en gezien en gekend worden.
De afgelopen periode hebben we als team cursus gehad van Petra Middag. Misschien heeft u haar ook al
wel eens in onze school zien lopen. Ze heeft een eigen praktijk als ergotherapeut, helpt kinderen bij het
leren en ontwikkelen en begeleidt vanuit haar praktijk ook kinderen van onze school. Door middel van
verschillende activiteiten heeft Petra ons meer inzicht gegeven in de wijze waarop kinderen leren en daarbij
ook specifiek aandacht gehad voor de prikkelverwerking van kinderen. Tijdens deze cursus kwam ook het
belang van welbevinden naar voren. Hoe belangrijk het voor de ontwikkeling van de kinderen en het kunnen
leren op school is dat kinderen goed in hun vel zitten, ze gezond zijn en uitgerust zijn. Wij willen daar als
team graag aan bijdragen, maar hebben u als ouders daar natuurlijk ook bij nodig. Daarom ben ik blij dat ik
steeds meer ouders leer kennen. Mochten we elkaar echter nog niet gesproken hebben, en u heeft daar wel
behoefte aan, dan bent u nog altijd welkom langs te komen.

Scholen op de kaart
In het algemene stukje heb ik iets over mezelf geschreven, maar wilt u meer over de school weten dan kunt
u ook een kijkje nemen op de website: https://www.scholenopdekaart.nl. Als u op deze website aangeeft
dat u ‘De Wegwijzer Alteveer’ zoekt, dan komt u bij informatie over onze school. De informatie op de
website wordt de komende maanden nog aangevuld, maar u vindt er o.a. al wel de uitslag van de IEPeindtoets van schooljaar 2016-2017. En we zijn trots op onze kanjers van de vorige groep 8. Ze hebben het
goed gedaan en de eindopbrengst als school ligt boven de ondergrens van de inspectie. Zoals in het
algemene stukje beschreven staat vinden we het welbevinden van de leerlingen heel belangrijk, maar we
zijn ook blij met de positieve opbrengsten die de leerlingen laten zien.
Privacy
Misschien heeft u er al iets over gehoord, maar de komende maanden worden, ook voor ons als school, de
regels m.b.t. de privacy van persoonsgegevens aangescherpt. Dat houdt o.a. in dat er extra beveiligingen
zijn ingevoerd in ons leerlingvolgsysteem, dat het uitwisselen van documenten met het
samenwerkingsverband alleen nog via een beveiligde verbinding verloopt en we aanpassingen moeten
gaan doen aan bijv. onze website. U bent nu gewend dat er regelmatig foto’s, teksten e.d. van onze school
of onze leerlingen op de website en/of onze facebook staan, maar ook hierin worden de regels
aangescherpt. We beseffen dat het voor u als ouders leuk is om regelmatig foto’s te zien, iets van de
kinderen te kunnen lezen en op deze manier betrokken te kunnen zijn. De komende periode gaan we
erover nadenken hoe we daar voor kunnen blijven zorgen. Tot die tijd kan het betekenen dat we wat minder
foto’s plaatsen van leerlingen dan u gewend bent.
Groep 1 en 2
Het nieuwe kleutermeubilair is geplaatst. We vinden het fijn dat velen van jullie al een kijkje hebben
genomen en we een deel van het oude meubilair hebben kunnen verkopen voor ons zendingsproject (de
bouw van een kleuterschool in Bolivia, als project van World Servants).

Misschien heeft u het ook al in de Hoogeveense Courant gelezen, maar mocht u het nog niet gezien
hebben dan kunt u een kijkje nemen op de website:
https://www.hoogeveenschecourant.nl/nieuws/hoogeveen/515564/kleuterlokaal-de-wegwijzer-heeft-nieuweinrichting.html.
Klankbordgroep
Het afgelopen jaar hebben er een aantal van u in de klankbordgroep gezeten. Dit jaar willen we daarmee
doorgaan, maar het wel in een andere vorm gieten. De oudergesprekken zijn één van de vormen waarop u
als ouder betrokken bent bij de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Omdat we als team aan het nadenken
zijn over de wijze waarop wij u als ouder(s) goed bij de ontwikkeling van uw zoon of dochter kunnen
betrekken nodig ik u hierbij uit om op donderdag 9 december om 8.45 uur met mij in gesprek te gaan over

de wijze waarop u de onlangs gehouden oudergesprekken hebt ervaren. Om een beetje inzicht te hebben in
wie er komen (en de koffie/thee klaar kan staan natuurlijk), hoor ik het graag als u wilt komen. Dat mag door
het tegen mij te zeggen, maar ook middels een belletje of een mailtje (directie@wegwijzeralteveer.com).
Mocht u deze datum niet kunnen, maar er wel graag iets over zeggen dan kan dat natuurlijk ook. Daarvoor
mag u gerust langskomen of ook even bellen of mailen.
Leerlingenraad
In het vorige stukje hebben we u gevraagd om met ons mee te denken over de oudergesprekken. Omdat
we niet alleen naar u als ouders willen luisteren, maar ook de mening van onze leerlingen belangrijk vinden,
starten we volgende week weer met de leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen
5 t/m 8. In de volgende nieuwsbrief zullen ze er iets over vertellen.
Nieuwe leerlingen
In november is Jorn Schonewille officieel bij ons gestart. We wensen Jorn een fijne tijd bij ons op school.
Voorleeskampioenschappen
Vorige week hebben de leerlingen van groep 7 en 8 weer mee mogen doen met de voorleeswedstrijd. Ze
hebben flink geoefend en uiteindelijk hebben er 6 leerlingen meegedaan met ons schoolwedstrijd. Onze
winnaar van dit jaar is Jo-an Fik. Ze nam ons helemaal mee in haar verhaal en mag onze school
vertegenwoordigen tijdens de gemeentelijke voorleeswedstrijd in De Wijk op woensdag 7 maart.

Sinterklaas
Dinsdag 5 december zal Sinterklaas onze school bezoeken. Rond 8.30 uur zal hij aankomen op het
schoolplein. Het is fijn wanneer de kinderen ruim op tijd op school zijn, zodat zij hier niets van missen. De
kinderen van groep 1 en 2 zijn ‘s middags vrij.

Kerst in de kerk
De adventstijd wordt afgesloten met een kerstviering voor de hele school.
Tijdens deze viering wordt er een collecte gehouden.
De kerstviering vindt 21 december plaats in de PKN Kerk in Alteveer en
begint om 19.00 uur.

Thuis & School: het online magazine voor ouders van naar schoolgaande kinderen
Op http://www.ouders.net vindt u leuke en handige informatie over opvoeding & onderwijs voor ouders met
schoolgaande kinderen.
http://www.ouders.net/wp-content/uploads/2017/11/SchoolThuis_nr5.pdf
TSO - Broodschool
Aan- en afmelden kan via tso@wegwijzeralteveer.com (graag mailen voor 10.00uur!)
Nieuwe strippenkaarten kunt u bij ons kopen voor €10,- per stuk per kind of bij afname van 2 of meer voor
€ 9,- per stuk per kind!
Als uw kind af en toe komt en u schaft liever geen strippenkaart aan, dan kan uw kind eenmalig €1,meebrengen.
groeten van de TSO,
Beanka van Boven, Marisca Vogelzang, Wendy Koekoek, Nyreen Sportel
ANDER NIEUWS
Naschoolse activiteiten Brede school De Wolden
Voor de nieuwste activiteiten zie http://www.actiefnaschooltijd.nl/..
Op deze website kunnen kinderen, ouders en verzorgers alle activiteiten vinden die na schooltijd te doen
zijn.
Jouw.Buzz: woensdag 29 november in Alteveer (naast onze school)
In circuitvorm kunnen de kinderen aan de slag met Lego WeDo, Littlebits en Scratch. Ook is Scala deze
middag aanwezig met een activiteit gericht op de mediawijsheid. De middag start om 14.15 uur bij school en
eindigt om 15.30 uur. Meedoen is gratis. https://coderdojo.nl/ )
Aanmelden kan via: http://www.actiefnaschooltijd.nl/activiteit/jouwbuzz-aftrap-coderdojo-in-alteveer-enkoekange/

NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP 1 / 2
Het thema `Een heel jaar rond ` hebben we afgesloten; de kinderen hebben weer een themabrief
meegekregen met woorden en liedjes die we geleerd hebben.
Op dit moment wordt er volop gewerkt over Sinterklaas. Elke morgen na het fruit eten kijken we samen naar
het sinterklaasjournaal. Daarin gebeuren allerlei spannende en onverklaarbare dingen.
We leren een leuk liedje “pepernoten bakken” dat gezongen wordt tijdens de opening van het
Sinterklaasfeest.
De nieuwe letter p mochten de kinderen met pepernoten leggen op hun tafel en na afloop lekker opeten.
Donderdag 30 november gaan we pietengym doen in het speellokaal.
En nu maar wachten tot Sinterklaas met zijn pieten bij ons op school komt
Martine Snippe is de nieuwe stagiaire in groep ½, ze komt op donderdag en vrijdag. Martine volgt haar
opleiding aan het Alfa college in Hardenberg.
GROEP 3
De Sint is weer in het land! Iedere dag volgen we het sinterklaasjournaal
en in de klas hebben we tekeningen voor het lege boek van de Sint
gemaakt.
De kinderen in groep 3 hebben nieuwe letters geleerd waarmee we
nieuwe woorden kunnen maken. De laatste weken hebben we op die
manier de rijmpieten geholpen door heel veel rijmwoorden te bedenken.

Ook zijn we gestart met het maken van sommen onder de 10. Hierbij maken we
gebruik van verliefde harten (die samen 10 zijn dus b.v. 7 en P.), de tweelingen ( 2
en 2 is samen P.), en splitsbloemen (b.v. alle splitsingen van 5 dus 1 en 4, 2 en 3
enz.).
We weten nu hoe het kan dat de stoomboot drijft omdat we een wereldoriëntatie les over boten hadden. In
deze les hebben we gekeken wat er blijft drijven in een bak water en wat er zinkt. We zagen dat het soms
uit kan maken hoe je iets in het water zet (het schoteltje ;-))
We kunnen niet wachten tot de Sint met zijn Pieten op school komt en tot die tijd gaan we in ieder geval
flink oefenen met sinterklaasliedjes. Zelfs de buschauffeur hoefde z’n radio niet aan te zetten :-)
GROEP ⅘
De kinderen van groep 4/5 waren verrast toen er ineens 3 natte pakjes op ons schoolplein lagen. Uit onze
klas had Feline er één gevonden. Zij had bedacht dat als we ons schoentje gingen zetten, dat we daar dan
het pakje bij zouden leggen. Dan konden de pieten deze zo meenemen. Dat was een heel goed idee! De
pieten hadden het gesnapt. Maandag lag er geen pakje meer, wel zaten er lekkere pepernoten in onze
zelfgemaakte stoomboot en een chocolade lollyP mmmP.
Wat was het weer smullen geblazenP nou ja, zowat. De radijs viel bij de meeste kinderen niet zo in de
smaak. De sinaasappel daarentegen was heerlijk sappig. Daar konden ze nog wel tien van op. Toch leuk
dat de kinderen van alles proeven en er soms achter komen dat iets best lekker is (of iets niet zo lekker is).
GROEP 7
Vrijdag 10 november hadden we bezoek. Dit was geen gewoon bezoek, juf Kleinheerenbrink kwam samen
met Marin langs. Wat een prachtige baby en wat heeft ze al veel haar, waren de reacties van de kinderen.
Ze hebben juf Kleinheerenbrink allerlei vragen gesteld over Marin, in kleine groepjes mochten we Marin
bewonderen. Daarnaast had de juf nog een lekkere traktatie meegenomen voor de groep. Dit ging er
natuurlijk wel in.
Met topondernemers zijn we momenteel bezig met het thema 3e wereld, de kinderen leren dat school, eten
en schoon drinkwater niet over vanzelfsprekend is. Ook mogen ze koken, dit vinden ze erg leuk om te doen.
We hebben al veel verschillende gerechten mogen proeven.
Afgelopen week was het de week van de mediawijsheid, de kinderen hebben veel geleerd over het gebruik
van internet. Op school hebben we online een spel gespeeld met erg moeilijke vragen, daarnaast konden
de kinderen thuis een spel online spelen waarmee ze jokers konden verdienen. Donderdagmiddag hebben
we een gastles gehad over social media. Vrijdag was het tijd voor de finale, 15 vragen waarbij we konden
kiezen uit een makkelijke of moeilijke vraag. Hierbij mochten we gebruik maken van de verdiende jokers om
extra punten te verdienen. Maandag 27 november komt de uitslag online te staan. SPANNEND!
Voorleeskampioenschappen
Nadat we tijdens de kinderboekenweek allemaal in de klas aan elkaar hadden voorgelezen, waren er 3
kinderen gekozen om onze klas te vertegenwoordigen tijdens de wedstrijdronde tegen groep 8. Marleen,
Milene en Jesper gingen de voorlees strijd aan tegen Jo-an, Milan Pol en Marinde. Inzet speellokaal hebben
we mogen kijken en luisteren met alle kinderen van groep 5 t/m 8. Rik (onze voorleeskampioen van
2016/2017) was samen met juf Bossche en juf Boonstra jurylid. En wat hebben alle voorlezers het geweldig
gedaan zeg! Ademloos hebben wij samen met enkele ouders, die ook gezellig waren gekomen, zitten
luisteren.

Tot op het laatste moment bleef het spannend wie de kampioen van 2017/2018 zou gaan worden.
Uiteindelijk heeft Rik, na het juryberaad, de oorkonde uit mogen reiken aan onze nieuwe voorleeskampioen
Jo-an!
Van harte gefeliciteerd Jo-an. We wensen jou veel plezier en succes bij het voorlezen en
vertegenwoordigen van onze school tijdens de volgende ronde in de gemeente de Wolden!
GROEP 5, 6 en 8 handvaardigheid
Herhaling: De data van handvaardigheid wijkt af van de even en oneven weken. Na de kerstvakantie loopt
dit weer goed. De donderdag blijft zoals deze was.
Hieronder de data:
01-12 groep 5 (een deel) / 7 → maken stoomboot
08-12 groep 5 (een deel) / 6 en 8 → handlettering kerstkaarten
15-12 groep 5 (een deel) / 7 → handlettering kerstkaarten
22-12 Afsluiting voor kerstvakantie → filmmiddag
GROEP 6 en 8
Mediawijsheid
Mediawijsheid is het veilig en slim inzetten van alle beschikbare media – digitaal en analoog – om de eigen
kwaliteit van leven te vergroten én ervoor te zorgen dat je optimaal kunt deelnemen aan de wereld om je
heen. Mediawijsheid wordt vaak gebruikt als een containerbegrip. Het omvat alles wat te maken heeft met
nieuwe media, sociale media, internet, smartphones, tablets en hoe je hiermee moet omgaan.Voor ons
geldt vooral dat mediawijsheid de verzameling competenties is die je nodig hebt om actief én bewust te
kunnen deelnemen aan de mediasamenleving. In de afgelopen maand mochten wij daar in de week van de
mediawijsheid volop mee aan de slag gaan. Dit deden we met beide groepen.
Mediamasters 2017, Digiwijs met Donald Duck, Squla 21st century skills en een gastles social media door
centrum jeugd en gezin zijn praktische onderdelen geweest waarbinnen geoefend is met mediawijsheid.
Tijdens de lessen en individuele gesprekken viel wel op dat er nog veel onwetenheid is over wat kinderen
zoal doen met of op alle beschikbare media. Een simpel voorbeeld is het volgende wat is vastgelegd in de
WBP, de Wet bescherming persoonsgegevens dat de leeftijd waarop je sociale media mag gebruiken is
opgetrokken naar 16 jaar. Tieners mogen dus niet zelf zomaar Facebook, WhatsApp, Instagram of
Snapchat downloaden en/of gebruiken, tenzij ze toestemming krijgen van hun ouders. De 28 EU-lidstaten
hebben dit afgesproken. Vraagje: heeft u zoon of dochter toestemming gekregen voor onder andere deze
vormen van media? Wij kwamen er tijdens de lessen in ieder geval wel achter dat leerlingen vanaf 9 jaar al
beschikken over vrij veel vormen van deze media. Onderstaande diamant kan helpen om balans te vinden.
Om deze zelf te knutselen bezoek dan eens de site van groep 6/8. In het nieuwsbericht over mediawijsheid
zit in de bijlage een 3D diamant die gebruikt kan worden om het gesprek aan te gaan.

Plusklas
In de plusklas zijn wij het project over het zonnestelsel, waar wij uit de vorige nieuwsbrief iets over verteld
hebben, aan het afronden. De kinderen geven dinsdag 28 november een presentatie aan groep 4 t/m 8 met
als doel hun opgedane kennis over te dragen aan de andere kinderen. Tijdens de volgende nieuwsbrief
zullen Marinde en Marleen hier een stukje over schrijven.
Maar we hebben nog meer gedaan!
De kinderen hebben hun eigen leerdoelen opgesteld en gekoppeld aan hun krachten waarmee zij hun doel
gaan proberen te bereiken en zich verder ontwikkelen op persoonlijk vlak.
Er zijn weer breinbrekers opgelost. En omdat het huiswerk betreft, hebben ook meerdere kinderen ook de
hersenen van hun ouders horen kraken. Wat leuk te horen dat sommige ouders ook wel in zijn voor een
beetje hersengymnastiek ;)
Op dit moment zijn we ook nog bezig met verschillende opdrachten die betrekking hebben op het 5
december feest. De gezamenlijke start betrof een opdracht waarbij de kinderen een oplossing moesten
bedenken voor een groot probleem. Hoe zorg je ervoor dat er eerlijker handel is en dat cacaoboeren beter
verdienen aan de enorme consumptie van chocoladeletters rond Sinterklaastijd. Door het stellen van
kritische vragen, kwamen de kinderen erachter dat het probleem lastiger oplosbaar is dan het in eerste
instantie leek.
Komende week gaan de kinderen verder werken aan verschillende opdrachten waarbij zij zelf kiezen op
welk vlak (bijvoorbeeld muzikaal; wiskundig; visueel-ruimtelijk) zij zichzelf verder uit willen dagen.
Heeft u vragen, opmerkingen, wijzigingen adres, een nieuwsbrief niet ontvangen of het niet werken van de
code van het ouderportaal wilt u dit dan doorgeven aan secretariaat@wegwijzeralteveer.com
Bezoek ook eens onze schoolsite www.wegwijzeralteveer.nl
Facebook CBS De Wegwijzer
De Wegwijzer staat op Facebook

https://www.facebook.com/wegwijzeralteveer/

Deze nieuwsbrief wordt op de website gezet. Indien u bezwaar heeft tegen publicatie (van een deel van de
inhoud) wilt u dan contact opnemen met secretariaat@wegwijzeralteveer.com
Volgende nieuwsbrief komt maandag 18 december 2017

