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Vakantierooster 2018-2019 
Hierbij geven wij u alvast het nieuwe vakantierooster voor het volgende schooljaar: 

16-07-2018  t/m 24-08-2018 zomervakantie 

22-10-2018 t/m 26-10-2018 herfstvakantie 

24-12-2018 t/m 04-01-2019 kerstvakantie 

25-02-2019 t/m 01-03-2019 voorjaarsvakantie 

19-04-2019 t/m 03-05-2019 Meivakantie (inclusief Goede Vrijdag, Pasen, 

 Koningsdag en Bevrijdingsdag) 

30-05-2019 t/m 31-05-2019 Hemelvaart 

10-06-2019 Tweede Pinksterdag 

15-07-2019 t/m 23-08-2019 zomervakantie 

Vrije dagen 2018-2019 

Laatste schooldag alle groepen:  12-07-2019, vanaf 12.00 uur vrij 

De overige vrije dagen/uren zijn nog niet bekend. Zodra deze bekend zijn zullen wij deze aan u doorgeven. 
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A’j plat könt 
praoten mo’j ’t 

neet laoten 
We leven in een tijd waar het internet ons 
verbindt met de hele wereld. We staan 
open voor nieuwe invloeden uit andere 
talen, nieuwe technologieën en commu-
niceren graag via onze smartphones. Toch 
willen we ons blijven realiseren waar we 
vandaan komen. De streektaal vormt een 
belangrijk onderdeel daarvan. Het is een 
verrijking om met familie en mensen uit 

onze omgeving “plat” te kunnen praten. 

Op dinsdag 20 maart krijgen groep 5 en 6 
over het Achterhoeks een introductieles 
aangeboden. Het erfgoedcentrum Achter-
hoek en Liemers (ECAL) bieden daarbij het 

blad “Wiesneus” aan. 

Kijk voor meer informatie op 

www.wiesneus.nl 

 

Wandelen voor 

water  
De leerlingen van groep 7/8 wandelen op 
woensdagmorgen 21 maart vanaf het park 
De Maat te Eibergen zes kilometer langs 
de Berkel. Om symbolisch de last te 
dragen die kinderen zich moeten getroos-
ten in Kenia voor schoon drinkwater, 
lopen de leerlingen met zes liter water op 
hun rug. Hiervoor hebben ze speciale rug-
tassen die tijdens de gastlessen zijn uit-
gedeeld. Hierin zit ook het sponsorbriefje 

en alvast een bijdrage van €5. 

De kinderen moeten zelf voor de beno-
digde lege flessen zorgen. De flessen 
worden voor aanvang van de wandeling 
gevuld met Berkelwater.  Dus houdt tijdig 
voldoende flessen achter de hand. Wij 
gaan ervan uit dat het statiegeld van de 
flessen na de wandeling mag worden ge-
bruikt voor het project in Kenia. Super-
markt Plus Koenders heeft toegezegd deze 

hiervoor in te willen nemen.  

Helpt u mee sponsoren?? 

 

 

Afhalen eieren  
We zijn erg blij u te kunnen mededelen 
dat er heel veel formulieren voor de eier-
actie zijn ingeleverd op school. Met elkaar 
hebben we 530 eierdozen verkocht!!!  Het 
is ook heel fijn dat er zo veel lege eier-
dozen zijn ingeleverd. Dit betekent dat 
we geen lege dozen hoeven bij te kopen. 
Een mooi resultaat waar we met z’n allen 

trots op mogen zijn! 

Met hulp van een aantal ouders worden 
alle eieren in de dozen verpakt en kunnen 
de bestelde eieren vanaf woensdag 21 
maart 12.00 uur opgehaald  worden aan 

de Huenderstraat. 

Wanneer meerdere kinderen uit een gezin 
een formulier hebben ingeleverd, staan 
alle eierdozen voor het gezin bij de groep 

waarin het oudste kind zit. 

De dozen met eieren staan voor de 
groepen 1 t/m 5 in het eigen lokaal. Voor 
leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 staan de 
eieren in de keuken tegenover de ler-

arenkamer aan de Huenderstraat. 

We zijn nog op zoek naar een paar 
ouders die willen helpen met het inpak-
ken van de eieren volgende week woens-
dag vanaf 8.15 uur aan de Huenderstraat. 
Mocht u tijd hebben, dan is uw hulp 
welkom. U kunt zich hiervoor aanmelden 

via ons mailadres: or@sterrenpaletvco.nl. 

Bedankt allemaal voor het verkopen van 
de eieren en eet 

smakelijk alvast. 

Alvast fijne paas-

dagen! 

Groetjes van de 

Ouderraad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Grote 

Rekendag 2018 
Op woensdag 28 maart is het weer zo 
ver: De Grote Rekendag met dit jaar als 
thema ‘De school als pakhuis’. De kin-
deren gaan in de school activiteiten doen 
die horen bij een pakhuis, zoals stapelen, 
verplaatsen, coderen en inventariseren. 
We denken alvast na over hoe we straks 
handig naar de nieuwe school kunnen ver-
huizen! De kinderen leren bijvoorbeeld 
met passen en meten hoeveel van iets in 
een doos past, maar ook over hoe die 

dozen weer makkelijk te stapelen zijn.  

De opening is ’s ochtends om 8.15 uur 
samen op het grote plein. Voor de 
groepen 1 t/m 5 aan de Huenderstraat en 
voor de groepen 6 t/m 8 aan de Beu-
kenlaan. Ouders mogen hier ook bij aan-
wezig zijn. Daarnaast mogen alle ouders, 
opa’s, oma’s en andere belangstellenden 
komen kijken in de klassen van 11.45 tot 

12.00 uur. 

Voor deze rekendag kunnen wij nog ver-
huisdozen gebruiken. Daarnaast kunnen 
we in de onderbouwgroepen ook hulp van 
ouders gebruiken bij enkele spelactivitei-
ten. Wij zullen via de ouderhulplijst 
ouders benaderen, maar daarnaast kunt u 
zich natuurlijk ook zelf opgeven voor deze 

activiteit bij de leerkrachten. 

 

 

 

Hulp gevraagd  
 Op woensdag 28 maart kunnen we in de onderbouw-

groepen hulp gebruiken van ouders bij enkele spelactivi– 

teiten tijdens de Grote Rekendag 

 Voor de Grote Rekendag zijn wij op zoek naar verhuis-

dozen. U kunt deze inleveren bij Mark 

 Op vrijdag 20 april doen wij, samen met de Juliana, mee 
aan de Koningsspelen. Wij zijn hiervoor nog op zoek naar 
(groot)ouders die ons die dag kunnen helpen bij de diverse 
sportieve onderdelen. U kunt zich hiervoor aanmelden via 

de agenda op Mijn School. 

 

 

http://www.wiesneus.nl
mailto:or@sterrenpaletvco.nl
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Paasfeest 
Op donderdag 29 maart vieren we op 
school weer Pasen. In elke groep wordt 
Pasen gevierd d.m.v. een viering. Daarbij 
zullen de kinderen in de eerste pauze een 
matze en wat te drinken van ons krijgen. 
Leerlingen mogen natuurlijk nog wat te 
eten en te drinken meenemen voor die 
pauze, maar het hoeft dus niet. De mid-
dagpauze gaat gewoon door, dus daar 
moeten de leerlingen in ieder geval wat te 
eten voor meenemen. De leerlingen zullen 
die dag op de gewone tijd, om 14.15 uur, 
weer naar huis gaan voor een lekker lang 
weekend. We gaan er een leuke dag van 

maken met elkaar. 

Voetbaltoernooi 
Op woensdagmiddag 11 april is het voet-
baltoernooi. Van onze school doen er 6 
teams aan mee. Natuurlijk zijn er ook 
supporters nodig langs de lijn. Komt u 

onze voetballers aanmoedigen? 

 

 

 

 

 

 

Luizeninfo 
Tijdens de laatste luizencontrole vorige 
week woensdag waren bijna alle groepen 
luisvrij! Alleen in groep 3 werden verse 
neten gevonden. In verband hiermee 
wordt er in deze groep komende woens-
dag 21 maart een hercontrole gedaan. 
Willen de ouders van deze groep het ge-
bruik van gel en het maken van ingewik-
kelde vlechten beperken? Bij voorbaat 

dank!   

Schoolreisjes/Excursie 
Ook dit jaar gaan we weer op schoolreisje of op excursie. In dit letterpalet maken we 

de bestemmingen alvast bekend. 

We gaan samen op reis met de Juliana op donderdag 28 juni 

 De groepen 0-1-2 gaan naar 't Hofke in Bentelo 

 Groep 3 gaat naar de Waarbeek in Hengelo 

 De groepen 4 en 5 gaan naar de Julianatoren in Apeldoorn 

 De groepen 6 en 7 van het Sterrenpalet en de groepen 6, 7 en 8 van de Juliana gaan op excursie naar Madurodam, Schevenin-

gen en Naturalis. 

 Groep 8 van het Sterrenpalet heeft op deze dag het rijk alleen op school.  

Omdat het gebruikelijk is op de Juliana dat groep 7/8 zowel op excursie gaat als op kamp, maar dit bij Sterrenpalet niet zo is, is 
ervoor gekozen dat groep 8 van de Juliana dit jaar wél meegaat en die van het Sterrenpalet niet. Volgend jaar gaan we hier één 

lijn in kiezen zodat het gelijk is. 

We zouden graag vast een bijdrage voor het schoolreisje van u willen vragen. Hiervoor krijgt u een aparte mail met brief van de 

penningmeester Larissa Ormel. De kosten zijn (per leerling) voor de groepen 0-1-2 €19,00; voor groep 3 € 26,00; voor de groepen 4

-5 €27,50 en voor de groepen 6-7-8 €40,00. Hierbij wordt door de ouderraad nog een klein bedrag toegevoegd om alle kosten te 

kunnen betalen.  

De groepen zullen op verschillende tijden vertrekken. Dit i.v.m. de reistijd en de openingstijden van de parken. Aanvullende infor-

matie ontvangt u later. We hopen die dag natuurlijk op mooi weer! 

 

Gezondheidsonderzoek 5-jarige kinderen 
De Jeugdgezondheidszorg van GGD Noord- en Oost-Gelderland ondersteunt, samen met de scholen, de kinderen en hun ouders bij 

een gezonde ontwikkeling van hun kind. Daar hoort het gezondheidsonderzoek van 5-jarigen door de jeugdverpleegkundige bij. 

De jeugdverpleegkundige bekijkt onder andere of de kinderen goed groeien, horen en zien.  Er is ook ruimte voor vragen. 

Als uw kind aan de beurt is, krijgt u binnenkort een uitnodiging. In de uitnodiging staat een link naar een digitale vragenlijst die u 

kunt invullen. 

Een onderzoek kan alleen doorgaan als er een ouder/verzorger bij is. U ontvangt een overzicht van de geplande onderzoeken. Als 
u op het geplande tijdstip niet kunt komen kunt u  onderling ruilen. Lukt dit niet, dan kunt u de Jeugdgezondheidszorg bellen voor 
een nieuwe afspraak. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.00 uur, via telefoonnummer 088 - 443 31 00. Dit 

staat ook in de uitnodigingsbrief. 

 Meer informatie en een filmpje over het gezondheidsonderzoek vindt u 

op www.ggdnog.nl/GO5.                                                     

Heeft u nog andere vragen? Stel ze gerust. 

http://www.ggdnog.nl/GO5
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Inzameling telefoonboeken 
In de periode van eind december tot aan de voorjaarsvakantie hebben de kinderen uit alle groepen weer telefoonboeken in kun-
nen zamelen. Dit is een actie die wij al vele jaren hebben gedaan. Hoe meer telefoonboeken wij inzamelen, hoe zwaarder het 
gewicht van de oud papier-container des te meer geld wij als OR krijgen van de gemeente. Van het geld dat wij voor het oud 
papier ontvangen, betalen wij o.a. een deel van de schoolreisjes, het speelgoed op het plein, verschillende traktaties die de kin-

deren gedurende het schooljaar krijgen maar ook gaat er een deel naar groep 8 voor hun afscheid. 

Oud papier is dus een belangrijke inkomstenbron voor de OR en daarmee voor de school en uw kinderen. 

Na al die weken van het inzamelen van telefoonboeken hebben wij op woensdagmorgen 14 maart 1 groep verrast met een attentie 
omdat zij de meeste boeken hadden ingezameld. Voorgaande jaren hebben de kinderen van de huidige groep ? een paar keer ge-
wonnen maar dit jaar is groep 5 de winnaar geworden, zij hebben stiften en een “tover”pen gekregen namens de OR. Groep 5 

heeft 116 boeken ingeleverd, 2e is groep 8 met 95 boeken. 

Alle kinderen die mee hebben geholpen met deze actie, dank jullie wel!! 

Minette 

Groep 5 kampioen telefoonboeken verzamelen 

Groep 5 was razend enthousiast om zoveel mogelijk telefoonboeken te verzamelen.  

De een na de ander bracht deze boeken mee naar school.  

”Juf, hoeveel hebben we er nu?”  Dit werd meerdere keren gevraagd en het aantal 
bleef maar stijgen tot we op een totaal van 116 kwamen. Geweldig toch! Wat een  

kanjers!  

Woensdagmorgen kregen ze hiervoor een verrassing van de ouderraad, want groep 5 

had de meeste boeken bij elkaar gekregen. Dit werd met veel gejuich ontvangen. 

Echt te gek vinden twee hele trotse juffen! 

 

 

 

Opvang 
Deze week is er ook een groep op de woensdagmorgen gestart. Verder zijn we ook op de middagen met de peutergroep gestart. 
Dat betekent dat we nu alle dagen en zowel ’s morgens als ’s middags opvang kunnen bieden aan alle kind(eren) van 0 tot 4 jaar, 
waarbij peuteropvang voor de kinderen van 2 tot 4 jaar. Sommige dagdelen stroomt de groep vol. Mocht u belangstelling hebben 
voor de opvang en hiervan gebruik willen maken, op korte of langere termijn, dan kunt u zich hiervoor melden bij Ineke 

(dir@sterrenpaletvco.nl / 06-12643247).   

 

Terugblik Pannenkoekdag 
Vandaag hebben we meegedaan aan de Nationale Pannenkoekdag! Er is heerlijk gegeten bij de peuters, aan de Huenderstraat en 
aan de Beukenlaan. En er kwamen ook buren om gezellig met ons mee te eten. Er zijn bijna 1000 pannenkoeken gebakken door 

ouders en oma’s! Alle pannenkoek-bakkers heel erg bedankt voor jullie hulp! 

mailto:dir@sterrenpaletvco.nl
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Oud papier 
Met hulp van een aantal ouders en met 
name van de kinderen uit groep  7 en 8 is 
het ook dit keer gelukt om de oud papier 

container weer goed gevuld te krijgen.  

Allemaal heel hartelijk bedankt !                    
Minette Onnink 

 

Kinderraad 
De Kinderraad is weer bij elkaar geweest. 
Er zijn veel onderwerpen besproken, maar 
dit keer ging het vooral over de nieuwe 
school. Er is gepraat over de bouw ervan 
en dat leerlingen bij het bouwproces be-
trokken zullen worden. Onder andere bij 
het ontwerpen van het nieuwe school-
plein. Hiervoor is er met de gemeente en 
iedereen die mee wil denken a.s. dinsdag 
20 maart een avond, waarop alle ideeën 
ingebracht kunnen worden. Ook twee 
leerlingen uit groep 7 zullen daarheen 
gaan om alle ideeën van alle kinderen 
mee te nemen, die in de loop van de tijd 
al verzameld zijn. De kinderraad houdt 
alle kinderen en u op de hoogte over hoe 

het verder gaat!  

 

Terugblik      
project Kerk en 

School 
Alle leerlingen van het Sterrenpalet en de 
Juliana bezochten donderdag- 8 en vrijda-
gochtend 9 maart De Oude Mattheüs 
i.v.m. de jaarlijkse activiteit van de werk-
groep School en Kerk van de protestantse 

gemeente Eibergen-Rekken. 

Dit jaar is er creatief aan de slag gegaan 
met het thema: Vriendschap. De onder-
bouw groepen maakten in de kerk een 
slinger van vriendschapspoppetjes en de 
leerlingen van de bovenbouw maakten een 
collage over vriendschap. Wat deel je met 
je vrienden? Wat doe je het liefst met je 
vrienden? Wat staat er in de Bijbel over 

vriendschap? 

Ook is het grote schilderij onthuld, waar 
de kinderen allemaal aan gewerkt hadden: 
een vriendschappelijk gebaa r van handen 

schudden. Op die manier ontstond een 
mooi symbolisch gebaar van wat ieder 
meebrengt van zichzelf in vriendschap 
met elkaar. De werkgroep kijkt terug op 
een mooie activiteit waar kinderen de 
ruimte krijgen om te vragen, te doen en 

verwonderen! 

 

Terugblik Mad 

Science 
Een professor van Mad Science demon-
streerde 8 maart hoe gaaf wetenschap en 
techniek is. Samen met de professor 
mochten de groepen 3 t/m 8 verschillende 
experimenten met droog ijs doen. 
In april en mei biedt Mad Science op onze 
school (bij voldoende belangstelling) een 
naschoolse cursus aan. Heeft uw zoon of 
dochter interesse? Meld je dan aan 
op http://nederland.madscience.org/ Dat 

kan nog t/m woensdag 28 maart.  

De activiteiten vinden plaats in een lokaal 

op school.  

Tijdstip: 14.45 uur tot 15.45 uur.                        

De kosten zijn voor 6 lessen € 69,50 per 
kind.                                                                      

Vol = vol, wees er dus snel bij!  

Ook de kinderen die naar de BSO gaan, 

kunnen hieraan deelnemen.  

Terugblik koffie-

inloop 
Maandag 5 maart was de koffie-inloop op 
de locatie Huenderstraat. Het was weer 
leuk en gezellig! Dit keer kwam er zelfs 
een moeder langs, die haar kinderen 
eerder bij ons op school heeft gehad. Het 
is altijd leuk om te horen hoe het met oud
-leerlingen gaat. Onder het genot van een 
kopje koffie of thee was er even tijd om 

gezelllig bij te praten. 

De volgende koffie-inloop vindt plaats op 
donderdagmorgen 5 april, van 8.00-
9.00uur op de locatie Beukenlaan. U bent 

hiervoor van harte uitgenodigd! 

 

Terugblik info-

uurtje 
Gisteravond was het info-uur over "Mijn 
kind en internet”. Een leuke groep ouders 

was aanwezig, bedankt voor uw komst!  

Aan de hand van een aantal uitgangspun-

ten werd verteld over ‘Mediawijsheid’:  

*PLEZIER: Geniet van de mogelijkheden.  

*INHOUD: Weet welke media geschikt zijn.  

*VEILIG: Voorkom risico’s. 

*SAMEN: Begeleid je kind. 

*BALANS: Zorg voor momenten met en 

zonder.  

Het volgende filmpje geeft een samenvat-

ting van de inhoud van de avond:  

https://www.youtube.com/watch?v=1-

MwhdJIfkU 

 

Ook voegen we bij dit Letterpalet een lijst 
met handige websites toe, die we Rianne 
van Eijnatten –de spreekster van gistera-
vond- kregen en die u mogelijk leuk vindt 

om eens te bekijken.  

 

Het volgende info uur is op donderdag 12 
april  over de fusie en de plannen voor 
het volgende schooljaar, voor zover die 
dan bekend zijn. U bent van harte welkom 

om 19.30 – 20.30 uur in De Klok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nederland.madscience.org/
https://www.youtube.com/watch?v=1-MwhdJIfkU
https://www.youtube.com/watch?v=1-MwhdJIfkU
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Update (ver)nieuwbouw 
Bouwbedrijf Kormelink is inmddels begonnen met de eerste werkzaamheden in het pand aan de Prins Bernhard-

straat. 

Fotografen van de Eibergse fotoclub zijn bereid gevonden om 2-wekelijks foto’s te maken van de vorderingen zo-

dat dit een mooi naslagwerk oplevert voor wat betreft de vorderingen van de bouw. 

Hieronder leest u het verslag, geschreven door onze contactpersoon van bouwbedrijf Kormelink: 

 

Nadat we een prachtig startmoment hebben gehad op 5 februari jongstleden zijn we inmiddels volop aan de gang met de 

verbouw/nieuwbouw van deze mooie school. 

We zijn volop aan het slopen met oude binnenmuren en vloerbedekking en plafonds , kortom bijna de gehele school 

wordt van binnen compleet gestript. 

Op het moment van schrijven hebben we prachtig weer, fris, maar gelukkig droog. Dat was voor een paar weken geleden 

wel anders. 

Toen was het ‘s morgens een paar dagen zeer koud, hadden we een gevoelstemperatuur van -15 tot -18 en dat is zelfs 

voor ons als doorgewinterde bouwvakker iets te veel van het goede, dus we hadden twee dagen ijsvrij. 

Maar nu geven we met z’n allen weer vol gas en zijn de installateurs ook begonnen met het aftekenwerk in de diverse 

ruimtes waar de nieuwe leidingen (water en stroom) en kanalen (verse frisse en verwarmde lucht) door heen moeten. 

Het sloopwerk nadert zijn voltooiing en volgende week starten we met het grondwerk voor het nieuw te bouwen 

gedeelte van de school. 

Als het grondwerk gereed is, starten we dan eindelijk met de nieuwe fundering en dan gaan we ook langzaam de nieuwe 

contouren van het gebouw zien. 

Tot de volgende keer! 

 

Groeten van het.. Sterrenteam van de bouw… dat mag bouwen aan het nieuwe Sterrenpalet! 
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Afscheid 
Volgende week nemen we afscheid van 
Ilse, stagiaire in groep 0-1-2 C.  Ilse, be-
dankt voor de dingen die je voor de groep 
hebt gedaan! Succes bij alles wat je in de 

toekomst gaat doen! 

 

Even voorstellen 
Hallo allemaal, 
Juf Marian is kortgeleden met zwanger-
schapsverlof gegaan en gedurende haar 
verlofperiode zal ik op maandag, dinsdag 
en woensdag in groep 7 lesgeven. Mijn 
naam is Fiona Ticheloven, ik ben 26 jaar 
en ik kom uit Lonneker. Momenteel ben ik 
niet alleen werkzaam op het Sterrenpalet, 
want op de donderdag en vrijdag werk ik 
op basisschool de Prins Maurits in En-
schede. In mijn vrije tijd ga ik graag spor-
ten, uit eten en winkelen. Ik kijk uit naar 

een plezierige tijd op het Sterrenpalet. 

 

Welkom  
In groep 0-1-2B ver-
welkomen we Isa ten 
Elshof. We wensen jou, 
samen met jouw 
ouders, een heel fijne Sterrenpalettijd 

toe! 

Op de BSO verwelkomen we Casey 
Houben. Veel plezier, Casey!  

Welkom 2 
Bij de de gymlessen krijgt juf Jeanet de 
hulp van maar liefst vier stagiaires: Jesper 
Brand, Mart ten Elshof, Stan Peters en 

Stan Bauerhuit. 

Heren, welkom op het Sterrenpalet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarig 
We feliciteren op : 

16 maart  David Siemerink van de opvang 
18 maart  Tjidde Hilhorst uit groep 8                   
19 maart  Mitch Scholten uit groep 4                    
19 maart  Harm Hartemink uit groep 1A                
20 maart  Wout Bruijn uit groep 4                       
25 maart  Raphaël Rab uit groep 6                       
25 maart  Daan KösterHenke van de op-
vang                                                                      
26 maart  Lisa de Haan uit groep 8                        
26 maart  Lynn Opbroek van de opvang                  
27 maart  Elsbeth Koenders uit groep 8                
27 maart  Frederiek Koenders uit groep 7         
27 maart  Sven Temmink uit groep 1B                 

28 maart  Alyssa Bent uit groep 2B 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  

 

 

 

Bijlagen 
U vindt onder Documenten de 

volgende bijlagen: 

 Flyer met handige websites 

 Wandelroute voor Wandelen met Water voor 

 

NB: 
Het volgende letterpalet verschijnt op 
donderdag 29 maart i.v.m. Goede      

Vrijdag. 

Opgeven 
palmpasen 
Kinderen kunnen zich nog 
tot morgen opgeven om een Palm-
pasen stok voor palmzondag te 
maken.     
Op zaterdag 24 maart in de Huve van 
14.00 tot ca. 16.00 uur.    
Als je nog een stok hebt, dan mag je  
die meenemen. Ouders die willen hel-
pen zijn ook van harte welkom  
jolandarooiman@hotmail.com. 
Telefoonnummer: 291343         en 
Lianne Zoerink,  
elzoerink@gmail.com  
Telefoonnummer: 06-21606560. 

mailto:jolandarooiman@hotmail.com
mailto:elzoerink@gmail.com

