Nieuwsbrief 1 | 2018-2019
Beste lezers van de nieuwsbrief,
… studiedag: voorbereidingen … de eerste schooldag… koffieochtend… algemene ouderavond…
schoolkamp groep 8… sportdagen groep 1 t/m 6…
De eerste 5 weken van het schooljaar is er weer veel gebeurd, terwijl we nog lekker nagenieten van heerlijk
nazomerweer, wordt er alweer hard gewerkt in de school.
Het werkwijze groepsdoorbroken werken is stevig neergezet binnen de school en de eerste ervaringen zijn
positief. Natuurlijk zijn er organisatorische zaken waar we tegenaan lopen, maar daar gaan we op de studiedag
van 26 september mee aan de slag. Denkt u eraan dat de kinderen dan vrij zijn?
Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief van Archipelschool De Leeuwenburch. Vanaf dit schooljaar is er ieder 5
schoolweken een nieuwsbrief. Dat is handiger dan aan het eind van de maand. Soms zaten er maar twee
weken tussen de nieuwsbrieven.
In de schoolkalender staan alle data van de nieuwsbrieven. Over de schoolkalender gesproken; mocht u nog
een schoolkalender willen, dan kunt u deze op school ophalen bij mij of bij juf Bea.
Als wij de ouders/verzorgers een email sturen gebeurd dat via ons systeem: ParnasSys. Helaas komt het voor
dat het systeem soms adressen mist of overslaat. Mocht u het gevoel hebben dat u informatie mist, kunt u dit
doorgeven bij juf Bea van de administratie.
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief,
Met vriendelijke groet,
Marcel van As | directeur
0118 611633
marcelvanas@archipelscholen.nl

Nieuws uit de school:
❏ Jeugdfonds Sport en Cultuur:
Het jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland betaalt de
contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit
gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub,
zwemles voor A + B diploma, muziek- of dansles,
schilderen, theaterschool of een andere creatieve
cursus.
Buurtcoaches Lianne de Groot en Marjan Ouwerkerk
van Welzijn Middelburg zijn erkend intermediair en
kunnen voor jullie kinderen aanvragen doen. Zij
toetsen de inkomenssituatie van het gezin en zien
erop toe dat het kind daadwerkelijk en voor langere
tijd deelneemt aan activiteiten waar het geld voor
beschikbaar is gesteld.
Op donderdag 27 september komt Marjan Ouwerkerk
voor een inloopspreekuur van 8.30 uur tot 9.30 uur
naar de Leeuwenburch. Zij zit in het kantoor van
meester Marcel. U kunt vrijblijvend langskomen.
❏ Leeuwenburchshow:
Het duurt nog even maar op dinsdag 9 oktober is de eerste Leeuwenburchshow van dit schooljaar. Het
thema van de show zal zijn ‘Kom erbij’. Dit is ook het thema van de kinderboekenweek.
Voorheen was de Leeuwenburchshow altijd in de middag, maar door de beschikbaarheid van de grote
zaal van het Palet is dit helaas niet mogelijk dit jaar.
De Leeuwenburchshow zal beginnen om 11.00 uur en om 12.00 uur klaar zijn. U bent alvast van harte
uitgenodigd om te komen kijken.
❏ Toestemmingsformulier Archipelscholen:
Afgelopen week heeft u van ons een brieven-, formulieren pakket
meegekregen. Onderdeel van dit pakket was het toestemmingsformulier
van de Archipelscholen. Wij verzoeken u dit formulier vóór dinsdag 25
september ingevuld in te leveren op school. U kunt het meegeven aan de
leerkracht van uw kind.
❏ OR - ouderhulpformulier + ouderbijdrage:
Dit jaar heeft u voor het eerst een ouderhulpformulier meegekregen. Wij willen u vragen dit formulier
in te vullen, ook als u niet in de mogelijkheid bent om hulp te bieden. Wij willen namelijk een goed
overzicht hebben van uw beschikbaarheid.
Daarnaast hebben wij u verzocht om de ouderbijdrage over te maken. Dit geld is nodig om activiteiten
voor de leerlingen te organiseren.
❏ Fruitdagen:
Aan het begin van de maand september is de aanvraag voor het EU Schoolfruit weer gedaan. Als wij

het EU Schoolfruit krijgen toegewezen, zal dit pas na de herfstvakantie starten.
Om gezonde voeding te stimuleren hebben wij als school de regel dat de kinderen in ieder geval voor
de ochtendpauze op dinsdag, woensdag en donderdag groente of fruit meenemen als tussendoortje.

❏ Verjaardagen in de nieuwsbrief:
Door de AVG hebben wij ervoor moeten kiezen om de verjaardagen van leerlingen niet langer op te
nemen in de nieuwsbrief.

Nieuws uit groep 1/2:
De eerste 5 schoolweken zijn alweer voorbij. Eigenlijk zijn we nog maar kort bezig en toch voelt het al erg
vertrouwd.
Na de zomervakantie kwamen er 7 kinderen helemaal nieuw op onze school en in onze klas, maar het was ook
wennen dat we nu alle kinderen uit groep 1 en 2 bij elkaar hebben.
Leuk om te zien hoe snel kinderen elkaar vinden en samen leuke dingen gaan doen. Kijk maar naar de foto’s.

We werkten de afgelopen periode rondom het thema “Dit ben ik”. Zo leerden we elkaar nòg beter kennen.
Maar bijvoorbeeld ook: onze eigen letter & cijfer en de letter i van ik.
We gingen op volgorde van groot naar klein staan, maar hebben ook elkaar gemeten!
Ook lazen we over ‘Beertje anders’ en bespraken we wat belangrijke afspraken in de klas en
op het plein zijn.
Natuurlijk hebben we ook lekker gespeeld en gezongen. En gelukkig
kunnen we sinds een paar weken óók weer in de gymzaal. Zodat we ook
een beetje konden oefenen voor de super leuke sportdag van afgelopen
woensdag.
Inmiddels zijn alle kinderen goed gewend aan de drie juffen in onze groep. Juf Jolanda die
er is op maandag, dinsdag , woensdag en donderdag. Juf Miriam die er op dinsdag en
donderdag altijd is en Juf Marieke die er op woensdag en vrijdag is.

Nieuws uit groep 3:
De kinderen kwamen weifelend binnen, wat vonden
ze het spannend : ‘we gaan lezen, rekenen, schrijven’,
kunnen we dit allemaal wel?
We zijn nu ruim een maand bezig en de kinderen
beginnen gewend te raken aan de andere manier van
werken in groep 3 : ze zitten anders, spelen minder
buiten, hebben een meester, werken elke dag in
werkboeken voor lezen ,rekenen en schrijven. We

hebben veel gedaan om elkaar beter te leren kennen, om een wij-gevoel te creëren, om een goede sfeer op te
bouwen en om regels op te stellen voor de groep. Deze “goed van start” activiteiten gaan we binnenkort
afronden met het opstellen van maatregelen mocht het even niet lukken.
Op maandag en dinsdag is juf Angelique in de groep en donderdag en vrijdag hebben we juf Naomi die de
leerkracht assisteert. Zij volgt de opleiding voor onderwijsassistente.
Technisch lezen
Het belangrijkste vak is toch wel het technisch (leren)
lezen. Als u dit leest hebben we de eerste schriftelijke en
mondelinge toets al gedaan. De letters i-m-r-v-s-aa-p-e
zijn nu bekende letters geworden. In kern 2 komen de
letters t-ee-n-b-oo erbij met behulp van de woorden
teen-een-neus-buik-oog. Deze woorden horen bij het
thema “Mijn lijf”. Naast het uitbreiden van de
letterkennis, werkt uw kind ook aan de vaardigheden die
nodig zijn om te kunnen lezen : woorden in stukjes
hakken en die stukjes weer aan elkaar plakken tot een
woord.
Afgelopen woensdag hebben de kinderen de leesbladen van Veilig en Vlot kern 2 meegekregen. U kunt ze in de
map doen die u in de eerste schoolweek hebt ontvangen. De bedoeling is dat u met uw kind dagelijks 10
minuten de rijtjes oefent : oefening baart kunst.
sportdag
Afgelopen dinsdag hadden de kinderen van groep 3 en 4 een geweldige sportdag op het Meiveld en Cruyff
court. De kinderen hebben genoten : “Meester we vonden alle spelletjes heel leuk”. Zonder de hulp van ouders
en grootouders was deze dag niet eens doorgegaan. Vandaar : Heel veel dank voor de begeleiding van de
groepen!
Meester Nico / Juf Angelique

Nieuws uit groep 4:
Met gespannen, nieuwsgierige snoetjes kwamen de kinderen van groep 4 de eerste schooldag binnen. Het is
altijd weer spannend die eerste schooldag, zelfs voor de juffen.
We hebben de eerste weken veel tijd besteed aan elkaar leren kennen, groepsspelletjes en het maken van de
klassenregels. Elke week hebben we een klassenvergadering over “Wat voor klas wij willen zijn” en welke
regels en consequenties daarbij horen.
We hebben een prachtige verjaardagskalender gemaakt, alle feestelijke gezichten hangen boven het
magneetbord. Ze hangen op datum zodat we goed kunnen zien wie er wanneer jarig is.
Dinsdag hebben we mogen genieten van een ontzettend leuke sportdag. We hadden prachtig weer en er
waren heel veel enthousiaste papa’s en mama’s om ons te helpen bij de spelletjes. Bedankt voor jullie hulp en
enthousiasme!
We zijn natuurlijk ook begonnen met het echte werk! Rekenen, spelling, taal, technisch lezen, begrijpend lezen
en schrijven. Een hoop nieuwe vakken voor de kinderen.

Wat hebben we de afgelopen weken allemaal geleerd.
Rekenen: We hebben in dit blok nog veel geoefend met sommen tot de 10, deze moesten we zo snel mogelijk
maken. We hebben met de getallenlijn tot 100 gewerkt, waar ligt een getal op de getallenlijn. We hebben
kennis gemaakt met de x -teken. We leerden dat 2+2+2+2+2 hetzelfde is als 5x2. We hebben kennis gemaakt
met de halve uren op de analoge klok, de spaarpot van de juf geteld en geleerd wat ongeveer een meter is.
Spelling: We leerden woorden die beginnen of eindigen met twee medeklinkers zoals klas en tent. Woorden
die beginnen of eindigen met drie medeklinkers zoals straat en worst. En we leerden dat bij woorden die
eindigen op -rf, -rg, -rk, -rm, -rp, -rn, -lf, -lg, -lk, -lm en -lp je een tussen u hoort, maar deze niet schrijft zoals
berg en wolk.

Nieuws uit groep 5:
Wat was het spannend, de eerste dag in groep 5. Een nieuwe juf, een meester op dinsdag en ook een nieuw
klasgenootje. De eerste weken stonden in het teken van kennismaken en meer over elkaar te weten komen.
Ook hebben we vergaderd over wat wij belangrijk vinden en de afspraken in de groep. We hebben een écht
contract gemaakt waar alle kinderen hun naam onder hebben geschreven. Zo weet iedereen welke afspraken
horen bij onze groep!
We hebben al veel leuke dingen gedaan: Een fiets in de klas, Lotte vertelde over de gitaar en een speciale
gastles over de elektrische gitaar. Dat was leuk! En we zijn gestart met Geschiedenislessen, Natuur,
Aardrijkskunde en bij Topografie (Topo) hebben we veel geleerd over de dorpen, steden en wateren om ons
heen.

Rekenen
Bij rekenen gaan we dit jaar álle tafels leren. Vorige week leerden we de tafel van 7, dus we kennen nu de tafel
van 1 tot en met 7 en de tafel van 10. In de klas doen we ook vaak spelletjes met de tafels, zo gebruiken we de
bal voor de bliksembeurt, dobbelstenen, puzzels en spelletjes als Kaboom! om de tafels te oefenen. Het is heel
belangrijk dat je bij elke tafelsom het antwoord zó weet. Om dat goed te oefenen, krijgen de kinderen ook het
tafelboek als huiswerk mee. Elke donderdag gaat het tafelboek mee naar huis en uiterlijk woensdag zorgen de
kinderen dat ze 2 bladzijden hebben gemaakt en het huiswerk hebben ingeleverd.
Ook leren we bij rekenen over getallen tot 1000 en gaan we verder met sommen tot 100, zoals (48+23 en
62-17). Daarvoor gaan we zelf getallenlijnen tekenen, zodat we geen fouten maken. We gaan dit jaar ook de
klok wat verder uitpluizen: Hoe zit dat met de minuten op de klok en hoe reken je uit hoe lang iets duurt?
Taal en Spelling
Bij taal leerden we wat het werkwoord, het zelfstandig naamwoord en het bijvoeglijk naamwoord zijn. En we
leerden woorden in alfabetische volgorde zetten. Natuurlijk is het ook belangrijk om woorden goed te

schrijven. Daar werken we aan bij spelling. De afgelopen weken leerden we hoe we woorden met -ng, -nk, -eer,
-oor, -eur, -aai, -ooi en -oei helemaal goed schrijven.. En dat is best lastig!
Technisch Lezen
Met de methode Estafette lezen we wel 4 keer in de week uit het boek “Oh, zit dat zo”. We leren dan
bijvoorbeeld woorden lezen uit de Engelse taal met een -y- zoals lolly en baby en woorden met een -c- die je als
een s of k uitspreekt, zoals in circus. Bij de teksten horen ook opdrachten en we oefenen veel met extra
woordrijtjes lezen. Natuurlijk is er ook tijd om te lezen in je eigen boek of stripboek.
En afgelopen donderdag was het tijd voor een beetje ontspanning, de sportdag van groep 5 en 6 (fijn dat we
hulp hadden voor de begeleiding van de groepjes). Wat heerlijk was het om de hele ochtend te sporten en
spelletjes te doen en een keer geen rekenen, spelling en taal. We hebben super geboft met het mooie weer!
groetjes van Juf Sandra en meester Nico

Nieuws uit groep 6:
Ook voor groep 6 zitten de eerste weken er weer op!
Het waren best wel ‘gekke weken’, want juf Sabina is ziek geworden en dat vinden we voor haar en ook voor
ons helemaal niet leuk. Gelukkig kon juf Celine een paar keer komen vervangen, maar er waren ook nog andere
juffen en een meester nodig om ons alle dagen les te geven. Nu is juf Assia er en zij blijft in ieder geval tot de
herfstvakantie op woensdag, donderdag en vrijdag.
We hebben in de afgelopen weken al veel gedaan: met Goed van Start doen we activiteiten om elkaar beter te
leren kennen en hebben we klassenvergaderingen om afspraken te maken over hoe we met elkaar omgaan in
de groep. We maken samen onze eigen klassenregels.
We hebben een verjaardagskalender gemaakt en boekenleggers voor in de leesboeken en hebben ook al
genoten van een sport- en speldag afgelopen donderdag.
Natuurlijk is er ook heel hard gewerkt aan rekenen, taal/spelling en technisch lezen. Sommige kinderen doen
dat in een andere groep: iedereen op het niveau dat het beste bij hem/haar past.

Rekenen: De basiskennis van de tafels van 1 t/m 10 is heel belangrijk bij de start van groep 6, want we zijn
direct begonnen met het maken van grote keer- en deelsommen, zoals 6x34 en 480:8. In groep 6 oefenen we
de tafels niet meer tijdens de lessen, dus is het heel belangrijk dat de tafels al goed worden beheerst. Ook zijn
we aan het oefenen met het onder elkaar optellen van grote getallen en oefenen we vaak met diverse
telspelletjes de getallenrij t/m 10000.
Thuis de tafels nog eens oefenen? Dat kan bv. met www.tafelsoefenen.nl of www.tafeldiploma.nl en ook met
www. spelletjesplein.nl.
Taal: Tijdens de taallessen leren we elke les nieuwe woorden (woordenschat) en oefenen we met het vinden
van de persoonsvorm: de vraagproef is daar een handig ‘ezelsbruggetje’ voor. De kinderen leren ook
benoemen welke woorden een zelfstandig naamwoord, een werkwoord, een lidwoord, een bijvoeglijk
naamwoord en een voorzetsel zijn. Volgende week wordt de eerste taaltoets afgenomen. Daar kunnen de
kinderen voor oefenen, want ze hebben de instapkaarten + woordenschat van thema 1 als huiswerk mee naar
huis gekregen.
Spelling: Ook bij spelling ronden we het eerste thema binnenkort af. We hebben vooral weetwoorden geleerd,
zoals woorden met ei-ij en -ch/-cht, maar ook woorden met een dubbelzetter (bakker) en een letterdief (jager).

Technisch lezen (Estafette): We lezen het boek Tijn en het piratengeheim. De teksten worden steeds langer
en de woorden moeilijker. We oefenen met Franse leenwoorden: trottoir en horloge. Ook klanken als -ou in
woorden als douche en couplet, -ai in woorden als populair en miljonair komen aan bod. We gaan ook steeds
meer letten op het op toon lezen van een tekst.
Kortom, veel gedaan en veel geleerd. Ook Engels staat elke week op het rooster: soms moeilijk, maar altijd leuk
om te doen met onze ‘digitale leerkracht’ Regis. De kleuren kennen de kinderen al. Vraag het maar eens na.

juf Celine en juf Corrie

Nieuws uit groep 7:
De eerste schoolweken zijn voorbij gevlogen! Wat hebben we alweer veel gedaan en geleerd.
Onze verjaardagskalender hangt alweer aan de muur en ook alle vakantiefoto’s hangen gezellig in de hal.
We zijn alweer gestart met de huiswerkopdracht, een verhaal schrijven over jouw foto.
Maar ook zijn we al druk bezig geweest met de methodes in de klas.
Rekenen:
We hebben breuken op een getallenlijn geplaatst, tafelsommen onder elkaar uitgerekend en
oppervlakte/omtrek berekend. We hebben ook al veel moeten meten. Met meters, centimeters, decimeters en
zelfs liters. Juf heeft toen laten zien dat 1 liter hetzelfde is als 1 kubieke decimeter! Helaas ging toen wel de bak
lekken, oeps.
Spelling:
Woorden met ei en ij, moeilijke woorden met een apostrof zoals ‘s avonds en piano’s. Maar ook liter woorden,
waarbij je de ie hoort en de i schrijft. We hebben deze weken veel gewerkt met werkwoorden in de
tegenwoordige tijd te schrijven. In de ik-vorm, hij/zij/het-vorm en de wij-vorm. Zoals bij de werkwoorden
fluiten, kleuren, reizen, schrijven en vinden.
Taal:
We oefenen met de woordsoorten in een zin, het werkwoordelijk gezegde en de directe en indirecte rede. De
juf zegt: “Schrijf de directe rede op.”
We hebben ook veel nieuwe woorden geleerd, bij de woordenschatlessen. Hierover hebben we ook een spel
gedaan, wie de meeste woorden wist, en een Kahoot quiz op de chromebooks.
Aardrijkskunde/geschiedenis:
De kinderen hebben de eerste topo-toets over Europa al gehad. Hier zijn al de eerste 10’en gevallen! We
werken nu toe naar de aardrijkskunde toets.

Bij geschiedenis hebben we het over de ontdekkingsreizigers en hervormers. Van de ontdekking van Amerika
en Nova Zembla tot de rest van de wereld.
Kinderboekenweek:
Op 3 oktober starten we met de kinderboekenweek, met het thema Kom erbij. Groep 7 houdt dan ook een
voorleeswedstrijd, met een deskundige jury. Wie van de kinderen kan ons helemaal meenemen in het verhaal
en wordt de voorleeskampioen van de Leeuwenburch?
Helpen bij de sportdag van groep 1 en 2.
Op woensdag 19 september heeft groep 7 geholpen bij de sportdag. De kinderen hebben bij spelletjes gestaan.
Waarbij ze het spel uitlegde en de kinderen van groep 1 en 2 hielpen. Als laatste mochten ze zelf nog op het
springkussen en hebben we alles opgeruimd. Dit alles met super mooi weer en een gezellige sfeer.
Neem zeker ook een kijkje naar onze nieuwsberichten bij de muur. Kinderen maken zelf een nieuwsbericht, wat
iedereen dan kan lezen.
Ook hebben we een “doelendeur”. Waarbij we zien aan welk doel we hebben gewerkt. We zien hierbij de
doelen van rekenen, taal, spelling en lezen. Lezen werkt met de leesmeter, 10 pagina’s = 1 cm kleuren.

Groep 7 heeft ook al meerdere keren huiswerk meegekregen en dit gaat heel goed. Iedereen heeft alles op tijd
gemaakt en ingeleverd. Ga zo door! Neem gerust ook een kijkje in de agenda, wat we allemaal voor huiswerk
hebben en wat er op de planning staat.
Als laatste nog een berichtje van Giovanni en Fenne:
De eerste 4 weken in groep 7 waren leuk.De juffen maakten heel veel grapjes. We hebben veel geleerd. Grote
deelsommen en nog veel meer.
Groep 8 ging op schoolkamp en ging kanoën en een parcour in het water. Juf Rowie kwam langs bij groep 8 op
kamp en ze hielp met het douanespel. En ze speelde vals (vooral Juf Joyce en Juf Rowie). In veere gingen ze
shoppen iedereen heeft iets gekocht
Op woensdag 19 september mag groep 7 meehelpen met de sportdag van groep 1 en 2.

Juf Rowie

Nieuws uit groep 8:
Niet te geloven dat er alweer 5 weken voorbij zijn. Groep 8 is inmiddels op kamp geweest en wat was het weer
genieten. We moesten onverwachts uitwijken naar een andere locatie maar dat mocht de pret zeker niet
drukken. Integendeel, kanoën, boogschieten, waterparcours etc. Twee
nachten slapen in tenten was best koud maar gelukkig had meester
Marcel heerlijke dekentjes voor ons gekocht.
Friet eten gewoon van de tafel was ook een
feest! Friet op tafel, saus erover en heerlijk
eten met de vingers!

En we hadden ook
nog een jarige
Jochem!

Natuurlijk hebben we in de weken ervoor ook nog het één en ander gedaan.
Zoals u weet is meester Walter ziek en wordt hij vervangen door ons, juf Kim en juf Joyce.
De afgelopen weken hebben we hard gewerkt aan groepsvorming en aan het leren kennen van de kinderen.
We hebben een start gemaakt met werkstukken maken in Drive. We zijn weer goed van start gegaan met taal,
spelling en rekenen. Ook gaan de kinderen in de loop van deze weken meer en meer huiswerk mee krijgen om
te wennen aan de komende middelbare school jaren.
Over een aantal weken hebben we de eerste oudergesprekken waarbij we al voorzichtig gaan kijken naar de
toekomstige school van de kinderen.

Nieuws uit de schakelklas:
De Schakelklas is inmiddels ook al in volle gang!
We hebben een andere plek gekregen in de school. Niet meer aan de andere kant van de school, maar gewoon
naast de oude, vertrouwde kleuterklas.
We zijn nu met een gezellig leuk clubje.
Er zijn drie kinderen van de Cypressenhof namelijk: David, Huseyin en Maciej.
Uit onze groep 2 zitten Sophie, Mostafa, Deevan,Letizia, Ahmed en Maram in de Schakelklas. Samen hebben
we het leuk.
Het is wel bekend dat we in deze klas veel aandacht besteden aan praten met elkaar. We leren nieuwe
woorden en begrippen. Wat zijn we blij met Google. Wat we niet direct begrijpen, zoeken we gewoon op.
En als het mogelijk is, gaan we op pad om dingen te bekijken, zoals de prachtige Koi Karpers en de grote Steur
in onze school vijver. Ze vergeten we het nooit meer.
We gaan het komend jaar zoveel mogelijk leren op een leuke manier!

Nieuws uit de taalklas voor ouders (Scalda):
Hallo,
Ik ben Fadumo en ik kom uit Somalië. Op
27.1.2010 ben ik naar Nederland
gekomen, bijna 9 jaar geleden. Ik heb 6
kinderen, 4 meisjes en 2 jongens. Een
zoon woont in Londen en is 26 jaar. Hij zit
daar op school. Ik ben oma van 3
kleinkinderen.Nederland is helemaal
leuk.Het weer is niet altijd leuk. Ik heb
hooikoorts en ben vaak verkouden.
Nederlands bier is niet lekker, maar de
groenten wel. Ik vind het leuk om taalles
te krijgen.

Belangrijke data voor de komende 5 weken:
woe 26-9

Studiedag: alle leerlingen vrij

do 27-9

MR vergadering

woe 3-10

Start kinderboekenweek ‘Kom erbij!’

vrij 5-10

Dag van de leerkracht!

Di 9-10

10.45 uur Leeuwenburchshow (Grote zaal van ‘Het Palet’)

15 t/m 18-10

Herfstvakantie

29 en 30-10

Facultatieve oudergesprekken

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 2 november.

