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Wij hebben het al eerder gemeld dat er problemen waren met de telefoongegevens 
in Mijn School. Deze worden in volstrekte willekeur bij ouders neergezet, waardoor 
soms het telefoonnummer van opa/oma op de eerste plaats staat in plaats van 
uw eigen telefoonnummer.  

Achter de schermen is er gewerkt aan het oplossen van dit probleem en dat heeft 
langer geduurd dan voorzien.   

Als oplossing voor dit probleem is er een functie toegevoegd aan het tabblad Be-
reikbaarheid bij de menu-items Mijn Account, Mijn Kinderen en de ouderaccounts. 
Hierdoor kunt u als ouders zelf aangeven welk(e) telefoonnummer(s) primair zijn.  

Als blijkt dat bij de getoonde telefoongegevens niet de juiste nummers staan, dan 
kunt u dit bij Extra gegevens wijzigen. Daar vindt u de blauwe wisselknop en daar-
mee kunt u het nummer primair maken. Vervolgens klikt u op Annuleren als dit 
toch niet de bedoeling is of op Doorgaan om het op te slaan.  

Wij verwijzen u naar de bijgesloten Handleiding waarin alle stappen duidelijk be-
schreven staan. U vindt dit document eveneens terug onder Documenten op Mijn 
School. 

Ook vragen wij u nadrukkelijk om uw contactgegevens goed te controleren. Mocht 
u een ander telefoonnummer/adres/e-mailadres hebben gekregen, wilt u dit dan 
doorgeven aan Mirjam? (m.lefering@vco-oostnederland.nl)  

 

We willen niet elke keer alle richtlijnen betreffende ‘Verkeer en Veiligheid’ herhalen, maar willen wel aandacht vragen voor bepaalde pun-
ten:   

• Het is de bedoeling dat de auto’s aan de linkerkant van de school alleen in de parkeervakken geparkeerd worden. Als deze vol zijn, willen 
we u vragen om ergens anders een parkeerplek te zoeken, om ons eigen ‘parkeerstraatje’ veilig te houden.   

• De Kiss- en Ride-zone is alleen bedoeld voor auto’s, niet voor fietsers en voetgangers.   
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In verband met de wens die meester Niels had om ons nieuwe schoolgebouw te kunnen bezoeken hebben wij met de kerstviering gecol-
lecteerd voor Stichting de Twentse Wensambulance. We konden het geweldige bedrag van 600 
euro aan hen overmaken. Tot ons grote verdriet kon de wens van meester Niels niet meer uitko-
men. Toch wilde de Stichting de Twentse Wensambulance graag aandacht schenken aan de gift die 
we gedaan hebben. Daarom namen zij een paar weken geleden contact met ons op om iets ‘terug 
te kunnen doen’. Zij willen een bezoek brengen aan ons, waarbij we symbolisch het bedrag nog-
maals aan hen overhandigen, maar waarbij ook de kinderen mogen horen over en mogen kijken in 
de ambulance, wat natuurlijk heel interessant is. Als dag hebben we hiervoor komende woensdag 
10 april uitgekozen. Deze dag vinden we mooi, omdat deze ook een paar dagen voor de verjaardag 
van meester Niels valt (14 april), omdat hij bij dit bezoek natuurlijk ook in onze gedachten is. U bent 
van harte welkom om bij het gezamenlijke moment aan het begin van de dag, gelijk om 8.15 uur, te 
zijn. Daarna krijgen alle groepen de gelegenheid om meer over het werk van een ambulance te horen en deze ook te bekijken. We danken 
de mensen van de Twentse Wensambulance voor dit aanbod en deze gelegenheid.   

 

 

Op woensdag 10 april is het voetbaltoernooi. Van onze school doen er zeven teams aan mee.  

De kinderen die hieraan meedoen, mogen hun brood op school eten. Daarna vertrekken we om 13.00 uur gezamenlijk op de fiets. Het is 
handig om ook nog iets te eten en/of drinken mee te nemen voor tijdens het toernooi.  

Natuurlijk zijn er ook supporters nodig langs de lijn. Komt u ze aanmoedigen? Het toernooi begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 
17.00 uur.   

In principe fietsen ALLE deelnemers mee naar het voetbalveld vanaf school en ook weer terug, tenzij u anders aangegeven heeft bij Erik 
of Dinie. U kunt dit ook na afloop van het toernooi aangeven bij de coach van het team waarin uw kind speelt (de coaches bewaren na-
melijk alle fietssleutels).  

Als u dit VOORAF doorgeeft, doet u dat door middel van een briefje (in te leveren bij de leerkracht van uw kind). Wij fietsen gezamenlijk 
terug naar school en hopen daar rond 17.00 uur terug te zijn.  

Wij wensen de kinderen een zeer sportief toernooi!  

 

 

Door de bijzondere dag afgelopen maandag ben ik (Ineke) helemaal vergeten het bericht vast naar groep 2B te sturen (sorry daarvoor), 
dus schrijf ik dit bij deze alsnog: we zijn luisvrij! Dankzij alle inspanningen van de luizenpluizers, maar ook van u als ouders, is 
de hele school luisvrij! De volgende luizencontrole van de hele school is op maandag 6 mei. Blijft u tot die tijd de haren van 
uw kind(eren) zelf controleren en kammen? Bij deze wijzen we u ook nog graag op het info-uur over Hoofdluis, zie hiervoor 
het aparte stukje hieronder.   

 

Graag nodigen wij u uit voor het info-uur ‘Hoofdluis... en dan?’ op donderdag 11 april van 19.30 - 20.30 uur.  

Tineke Grotenhuis, medewerker van de jeugdgezondheidszorg, komt ons die avond informatie geven over hoofdluis en hoe hiermee om 
te gaan. Zij zal daarbij ook de informatie voor luizenouders geven, die voor iedereen interessant zal zijn. We hopen op jullie komst, nadat 
we in de afgelopen periode hebben gemerkt hoe hardnekkig de hoofdluis soms voor blijft komen. U kunt zich aanmelden voor deze 
avond in de agenda van Mijn School. Van harte welkom!  
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Als document ontvangt u hiervoor een aparte uitnodiging, maar ook hier herhalen we nog 
maar even het programma voor de officiële opening van ons nieuwe schoolplein en ons 
schoolgebouw op vrijdag 12 april, op de dag van de Koningsspelen.   

Het openingsmoment is gelijk aan het begin van de morgen van 8.15 - 8.45 uur, waarbij 
ook verschillende genodigden aanwezig zullen zijn. Uiteraard bent u hierbij ook van har-
te welkom!  

Om 8.45 uur wordt het programma voor de kinderen vervolgd. U leest dit hieronder.  

De dag willen we graag met u afsluiten met een kop koffie/thee en een speciale traktatie, 
dus vanaf 11.45 uur en vanaf 14.00 uur staat deze voor u klaar. Van harte welkom!  

Hieronder leest u verder het programma van de dag voor de verschillende groepen:  

Het programma voor de kinderen van het kinderdagverblijf en de peuteropvang: 

Om 8.15 uur worden de school en het schoolplein officieel geopend.   

Om 8.45 uur krijgen de kinderen een speciaal feestelijk en gezond ontbijt aangeboden.   

In de loop van de morgen doen de kinderen hun eigen Koningsspelen op hun eigen speelplein.   

  

Het programma voor groep 1 t/m 5:  

Om 8.15 uur worden de school en het schoolplein officieel geopend.  

Om 8.45 uur krijgen de kinderen een speciaal feestelijk en gezond ontbijt aangeboden.  

Om 9.30 uur vinden de Koningsspelen voor de groepen 3, 3/4, 4 en 5 op het plein plaats.  

Om 10.45 uur staren de Koningsspelen voor de groepen 0, 1 en 2.  

De kinderen van groep 8, hulpouders en stagiairs van het Assink helpen bij de Koningsspelen.  

   

Het programma voor groep 5/6 t/m 8:  

Om 8.15 uur worden de school en het schoolplein officieel geopend.  

Om 12.00 uur beginnen de kinderen aan een speciaal op deze dag aangeboden feestelijk en gezonde lunch.   

Om 12.45 uur beginnen de Koningsspelen voor groep 5/6 t/m 8.  

   

* Alle kinderen blijven tot de bel buiten (ook de onderbouw). Dit i.v.m. het klaarzetten van het ontbijt en de opening van de school en het 
schoolplein.  

** Voor het ontbijt of lunch willen wij u vragen om aan uw kind(eren) in een plastic tas een bord, een beker en bestek (graag met naam) 
mee te geven.  

*** I.v.m. de opening van de school krijgen de kinderen een speciale traktatie. Daarom hoeft er geen tussendoortje voor 10 uur meege-
nomen te worden, graag wel drinken.   

*** De groepen 3, 3/4, 4 en 5 doen ’s ochtends mee aan het Koningsontbijt. Voor de lunch willen wij u vragen om aan hen wel eten en 
drinken mee te geven.  

**** De groepen 5/6, 6, 7 en 8 doen mee aan de Koningslunch. Zij hoeven geen eten voor 
tussen de middag mee te nemen.  

   

Bij slecht weer gaan de spelen op het plein helaas niet door.  

Met alle feestelijkheden eromheen belooft het dit jaar een onvergetelijke dag te worden!  

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze dag, dan horen wij het graag.  

   

Juf Jeanet, juf Dinie, meester Erik en juf Ineke   
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Groep 6 en 7 gaan op dinsdag 16 april op excursie. Zij gaan met de bus naar de Linnaeshof en naar Corpus.  

Groep 6-7 vertrekt om 7.30 uur en we verwachten dat zij rond 20.00 uur weer terug zullen zijn.  

Laura maakt een appgroep aan voor de ouders die dat leuk vinden. We zullen jullie dan op de hoogte houden op die dag door foto’s te 
sturen en natuurlijk de file-informatie. Wilt u in deze app-groep dan kunt u vóór 12 april Laura een mailtje sturen met jullie telefoon-
nummer (l.schopman@vco-oostnederland.nl)  

Het is belangrijk dat de kinderen voldoende eten en drinken meenemen voor de hele dag. Ze krijgen tussen de middag wat te eten in 
de Linnaeushof, maar rond 16/17 uur gaan zij hun eigen brood en drinken opeten! Snoep mag, maar met mate. We stimuleren gezond!  

En de kinderen mogen maxima 5 euro meenemen voor het kopen van een klein souvenir.  

We hopen op een mooie dag met natuurlijk mooi weer en weinig file!  

 

 

Woensdag 17 april staat de oud papier-container voor het eerst op ons nieuwe schoolplein, aan de voorkant van het gebouw, aan de 
linkerkant.  Ook komen er twee containers op de parkeerplaats te staan bij de oude locatie aan 
de Ketterinksteeg.   

De kinderen die meehelpen met het ophalen van het oud papier krijgen eerst lekkere broodjes op school en 
gaan dan vanuit school naar beide wijken om het papier te verzamelen.   

Aan het einde van de middag worden de 3 containers weer opgehaald. Helpt u ook weer mee om de contai-
ners gevuld te krijgen? U kunt het bij school bij de container zetten of deze dag in de bolderkarren doen die 
bij school staan.   

Mocht u die middag mee kunnen/willen helpen dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de Agenda van Mijn 
School. Uiteindelijk maken vele handen licht werk.  

Alvast hartelijk bedankt, namens de kinderen en de ouderraad.  

 

Op donderdag 18 april a.s. houden we een paasbrunch. In elke groep, bij de dagopvang, bij de peuters en in groep 1 tot en met 8, gaan de 
kinderen met elkaar eten. Door middel van een lijst hebben we met de kinderen uit de groepen 3-8 afgesproken wie wat meeneemt. In 
de peuter/kleutergroepen en de opvang hangt vanaf a.s. maandag 8 april een lijst op de deur van de groep, waarop u kunt aangeven wat 
uw kind meeneemt op die dag.   

Wilt u uw kind 18 april een bord, beker en bestek meegeven? Voorzien van naam in een plastic tas. Wel moeten de kinderen nog iets te 
eten en te drinken voor de pauze van 10 uur meenemen.  

 

Op vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) en maandag 22 april (Pasen) is de school gesloten. Aansluitend begint de meivakantie (van 22 april t/
m 3 mei). De school begint weer op maandag 6 mei.  

 

Op vrijdag 24 mei komt de schoolfotograaf op school. Onder schooltijd worden er foto’s gemaakt van de baby’s en peuters en van de 
kinderen die ziek waren toen de schoolfotograaf op 5 maart bij ons op school was. Ook peuters en baby’s die die dag niet bij de opvang 
zijn, kunnen met hun ouders komen, om op de foto te gaan. Nadere informatie volgt nog, maar als u er gebruik van wilt maken, kunt u 
vast rekening houden met deze datum.  

 

De Avondvierdaagse vindt dit jaar plaats van 3 t/m 7 juni. Als school lopen we met de groepen 3 t/m 8 op de dinsdag, woensdag, don-
derdag en vrijdag.   

Binnenkort ontvangt u alle aanvullende informatie rondom de organisatie en vindt u onder Documenten op Mijn School een brief met alle 
afspraken die gelden tijdens het meelopen.   
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De Kinderraad is onlangs weer bij elkaar geweest. Er zijn veel onderwerpen besproken zoals: de gymlessen zijn te kort, klopt het dat er 
een survival-parcours op het schoolplein komt? (ja, dat klopt!), de rekenpleinen zijn klaar, de kiss-and-ride-zone is alleen voor auto’s en 
niet voor ander verkeer en de kinderen zouden graag wat langer Beweeg Wijs doen.  

 

 

We zijn erg blij u te kunnen meedelen dat er erg veel formulieren zijn ingeleverd op school. Met elkaar hebben we 
697 eierdozen verkocht!!!   Het was ook erg fijn dat er zo veel lege eierdozen zijn ingeleverd. Dit bete-
kent dat we geen lege dozen hoefden bij te kopen.   

Door wat extra giften is de opbrengst uitgekomen op 702 euro. 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 10 april om 12.00 uur opgehaald worden. De dozen met eieren staan voor alle groe-
pen in het gymlokaal van de kleuters.  

Bedankt allemaal voor het verkopen van de eieren en eet smakelijk alvast. Fijne paasdagen!  

Groetjes de Ouderraad.  

 

 

Vorige week donderdag (28 maart) hebben we ANWB-Streetwise gehad op school. Het was een leuke en leerzame dag! De groepen 0/1 
en 2 hebben zich met het onderdeel ”Toet toet” bezig gehouden. Zij hebben die dag geleerd (gevaarlijke) verkeersgeluiden te herkennen 
en veilig over te steken. Tevens hebben ze geleerd waarom het autostoeltje en de autogordel en een goed gebruik daarvan zo belangrijk 
zijn. De groepen 3/3-4 en 4  hebben zich bezig gehouden met het onderdeel ”Blik en klik”. Daarin hebben de kinderen geleerd wat ze zelf 
kunnen doen om hun veiligheid in het verkeer te vergroten. Ze hebben o.a. geoefend met veilig tussen de auto’s oversteken. Nieuw in dit 
onderdeel was het oefenen met fietsen en het belang van de fietshelm. Dit was voor de kinderen extra leuk, omdat ze zelf een hoes voor 
over hun helm mochten uitkiezen. De fietshelm en fietsles wordt verzorgd door een samenwerking tussen de ANWB en de Edwin van 
der Sar-foundation zoals jullie hebben kunnen lezen in het krantje dat de kinderen in de ANWB-tas mee hebben gehad. Hopelijk wordt er 
veel gebruik gemaakt van de helmen. De groepen 5/5-6 en 6 hadden het onderdeel “Hallo auto”. Voor dit onderdeel moesten ze op de 
fiets naar bedrijventerrein “De Mors”. Dit onderdeel stond in het teken van de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die 
remweg. Wat dit onderdeel extra leuk maakte  is dat de kinderen zelf op de rem in de lesauto mochten trappen. Ook het gebruik en het 
belang van de autogordel en wie een autostoeltje en een zitverhoger moet gebruiken kwamen in deze les aan bod. Nog een tip van de 
ANWB voor de vakantie: in steeds meer Europese landen (o.a. Duitsland en Frankrijk) is een autostoel uit de groep 15-36 kg met rugleu-
ning tot een lengte van 1.50m verplicht. De groepen 7 en 8 hadden het onderdeel ”Trapvaardig”. Dit onderdeel ging vooral over de prakti-
sche fietsvaardigheid. De kinderen hebben een uitdagend parcours met moeilijke manoeuvres moeten fietsen over het schoolplein. Al 
met al is het een hele leuke dag geweest mede door de mensen van de ANWB en hun enthousiasme! Iedereen die deze dag geholpen 
heeft, ook heel erg bedankt!   

Van de verkeersouders  

 

 

Wij, als team van het Sterrenpalet, kijken terug op een zeer geslaagd Open 
Huis. Wat was het druk! Naar schatting hebben zo tussen de 700-
800 mensen onze school bezocht. En wat was het gezellig!   

Van heel jong tot heel oud, iedereen was enthousiast. Opa’s, oma’s, ooms, 
tantes, neefjes, nichtjes, buren, familie, vrienden, oud-leerlingen, oud-
collega's, we hebben ze allemaal voorbij zien komen. Het leek soms wel een 
beetje op een reünie.  

En wat was het mooi dat de kinderopvang/peuteropvang ook de deuren 
konden openen! De verhuizing was precies op tijd afgerond. Het was een 
hartverwarmende dag!  

Uiteraard blijven wij ‘open’ voor iedereen die wanneer dan ook maar een 
keer wil komen kijken. De deur staat altijd open! En uiteraard is het ook 
mogelijk om hiervoor een afspraak te maken. Van harte welkom iedereen!   
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Afgelopen maandag was de koffie-inloop.  Dit keer viel dit samen met de huldiging van Ineke, 
die op die dag 12,5 werkzaam was bij VCO. Tijd om haar eens even in het zonnetje te zetten. 
Er is voor haar gezongen, alle kinderen hadden iets voor haar gemaakt en er waren cadeau-
tjes van de teamleden.   

Na afloop was het leuk dat er een tafel vol mensen was. Onder het genot van een kopje kof-
fie of thee was er even tijd om gezellig bij te praten.  

De volgende koffie-inloop vindt plaats op maandagmorgen 6 mei, de maandag na de meiva-
kantie, van 8.15 - 9.15 uur. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!  

 

 

Op donderdag 21 maart waren alle kinderen vrij en hadden de leerkrachten een studiedag van de stichting waar onze geweldige school 
toe behoort. We hadden geluk met het weer, aangezien de zon de hele dag heeft geschenen. Voor begin van de studiedag moest elke 
leerkracht zich inschrijven voor een workshop in de ochtend. De workshops werden op de verschillende scholen van de stichting gehou-
den. De onderwerpen liepen uiteen van "een schoolhond" tot "executieve functies in de onderbouw" en zo was er voor iedereen wat wils. 
Na de middagpauze in de Oude Usselerschool mochten we genieten van een beetje ontspanning verzorgd door spreekster Mir-
jam Spitholt over gelukskunde. We hebben het met elkaar gehad over wat echt belangrijk is in het leven en dat als je zelf gelukkig bent, 
je voor anderen een lichtje kunt zijn, ook elke dag voor de kinderen op school. Na dit ontspannende gedeelte hebben we het over het be-
leidsplan van VCO gehad. Gelukkig op een leuke manier, we konden namelijk meebeslissen over belangrijke thema's die aan bod moesten 
komen in dit plan door middel van het ter plaatse invullen van een enquete. Dit werd geleid door een soort showhost. Na de middag 
mochten we met elkaar nog genieten van een hapje en een drankje. Het was een geslaagde studiedag met nieuwe moed voor de volgen-
de periode.  

 

 

Mijn idee was om het stilletjes voorbij te laten gaan, mijn 12,5-jarig jubileum bij VCO. Maar daar staken Erwin, mijn 
man, en alle collega’s een stokje voor. Afgelopen maandag toen ik op school kwam, trof ik mijn kamer versierd aan, met 
een vlag, slingers en ballonnen, waaruit bleek dat toch iedereen wel wist van het jubileum. Wat een grote verrassing 
was dat! Vervolgens verzamelde iedereen zich op de trap, mocht ik op de tafel en werd er voor mij gezongen. Van iede-
re groep kreeg ik een knutselwerk met felicitaties en lieve woorden. Ook kreeg ik nog andere cadeaus. Ook van u als 
ouders: mooie bloemen met een Talamini-bon om een keer met ons gezin heerlijk samen ijs te eten! En van de ouder-
commissie zelfs ook nog een heerlijk zuivelpakket. Dank-jullie-wel daarvoor! ‘s Middags stond er eigengemaakt slag-
room- en mokkagebak klaar, versierd met 12,5-vlaggetjes. Wat een geweldige verrassingsvolle dag was het! Heel erg 
bedankt voor alle felicitaties, kaarten, appjes, lieve woorden, cadeaus! Heel blij ben ik, dat ik op het Sterrenpalet en bij 
VCO mag werken! Het meest waardeer ik het oog hebben voor elkaar, wat –zoals ik het ervaar- VCO kenmerkt! Met 
daarbij de focus op ieder kind, met als doel dat ‘Elk kind mag schitteren!’. Leerlingen, ouders en collega’s, bedankt voor 
wie jullie zijn en wat jullie voor elkaar en ook voor mij betekenen!   

 

 

Op 27 maart zijn juf Jobke en Maarten de trotse ouders geworden van een zoontje: Jesse. We zijn heel blij 
voor Jobke en Maarten. Van harte gefeliciteerd en samen veel geluk gewenst!  

Mocht u Jobke en Maarten een kaartje willen sturen dan verwijzen wij u naar het begeleidend bericht op 
Mijn School voor de adresgegevens.  

 

 

 

Afgelopen woensdag is onze schoonmaakster, Sandra, in het huwelijk getreden met Marti.   
Sandra en Marti van harte gefeliciteerd en heel veel geluk samen!  

Namens ons allemaal hebben we Sandra en Marti een speciale grote bos bloemen gegeven!   
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In groep 0A verwelkomen we Mats, in groep 0B Nadia en Milo, in groep 1A Jesley, in groep 3-4 Devana en in groep 6 Demi.  

Welkom op het Sterrenpalet en heel veel plezier bij ons op school!   

Bij de peutergroep verwelkomen we Guus, Jula, Sophie en Fayenna en bij de opvang 
komt Ty elke week spelen. Wij wensen jullie een heel fijne speel- en leertijd toe!   

 

 
Zit je op de basisschool en heb je zin om een palmpasenstok voor palmzondag te maken?  

Dan ben je welkom op zaterdag 13 april in de Huve van 14.00 tot ca. 16.00 uur.  

Als je nog een stok hebt dan mag je die meenemen.  

Ouders/opa’s en oma’s die willen helpen zijn ook van harte welkom.  

Graag opgave voor 7 april.  

Groetjes Jolanda Rooiman jolandarooiman@hotmail.com of: 291343  

Esther den Boer leo.esther.denboer@planet.nl of: 476767   

 

 
Zondag 21 april (Eerste Paasdag) is er in een Groenlo een groot Paasfestijn georganiseerd. Voor aanvullende informatie verwijzen u naar 
de bijlage.  

 

 
De laatste week van de zomervakantie vindt weer het Kinderdagkamp plaats in het Slingebos te Eibergen. Kinderen uit groep 3 t/m 5 
kunnen zich hiervoor opgeven.  Onder Documenten vindt u een informatiebrief waarin u alle aanvullende informatie kunt lezen. 
 
 

 

 

 

  

    

 

 

De op de foto getoonde voorwerpen zijn deze week gevonden. De spullen kunnen opgehaald worden bij Mark of Marita. 
Graag binnen twee weken, omdat het niet te doen is om alle gevonden voorwerpen langer te bewaren.   
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U vindt onder Documenten de volgende 
bijlagen:   

• flyer Paasfestijn Groenlo 

• Uitnodiging opening 12 april 

• Brief Kinderdagkamp 

 

 

We feliciteren iedereen die deze week 
en volgende week zijn/haar verjaar-
dag viert. 

Allemaal een heel                                                     
fijne verjaardag                                                  
toegewenst!  

 
Elk schooljaar zamelen wij 
geld in voor ons sponsorkind 
Catherina. Het geld wordt 
gebruikt voor onderwijs 
maar ook voor andere kin-
deren in haar omgeving.  

Catherine laat via een brief 
en foto weten dat het goed 
gaat met haar en haar fami-
lie. 

Iedere maandagmorgen gaat 
in elke groep een spaarpot 
rond, waar de kinderen het 
geld in kunnen doen. Samen 
hopen we een mooi bedrag 
te sparen.  
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