INFORMATIEBROCHURE
2016 - 2017

1. WELKOM IN ONZE SCHOOL
Beste ouders
Het doet ons plezier dat u beslist heeft om op onze school beroep te doen voor het onderwijs
en de zorg voor uw kind.
Ons hele schoolteam zal zich dagelijks inzetten om uw kind optimaal te begeleiden.
Terecht verwacht u van onze school goed onderwijs, een respectvolle omgeving en een
pluralistisch geïnspireerde opvoeding.
Deze infobundel brengt u op de hoogte over de belangrijkste afspraken en regels die in onze
school gelden.
Duidelijke afspraken zijn noodzakelijk voor een vlotte werking. Wij vragen jullie dan ook dat
je je aan deze afspraken houdt en dat je de kinderen motiveert en aanmoedigt om hetzelfde te
doen. Samenleven wordt pas leuk als iedereen de spelregels kent en toepast.
Een bijzonder welkom aan alle nieuwe kleuters en leerlingen dit schooljaar.
We hopen op een goede samenwerking en we danken u voor het vertrouwen dat u in ons
schoolteam stelt.
Welkom in “De Bever”
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1.1

Openingsuren van de school
* Lager : de speelplaats van het lager is toegankelijk vanaf 8u15, wie vroeger
aanwezig is , gaat naar de kleuterspeelzaal (de opvang)
• aanvang lessen om 8u40 tot 11u50
• ( behalve op woensdag tot 12u15
• ‘s middags hernemen we de lessen om 13u15
• einde van de schooldag om 15u30
* Kleuters : de kleuterspeelplaats is open vanaf 8u15
• aanvang lessen om 8u40 tot 11u50
• (behalve op woensdag tot 12u15
• s middags hernemen we om 13u15
• einde van de schooldag om 15u30
Ouders van de lagere school wachten aan de schoolpoort tot de rij naar hen toekomt.
Kinderen worden niet van de speelplaats gehaald zonder medeweten van de leerkracht,
dit om een overzicht te kunnen bewaren.
Kom aub op tijd, want te laat komen stoort de lessen.

1.2

Middagpauze :
Vanaf de eerste schooldag kan men warme maaltijd of soep blijven eten. Deze
maaltijden worden echter wel per maand besteld, dus verwittig ons tijdig als er iets
veranderd. Wie warme maaltijden besteld heeft, doet de maand nog uit.
Kostprijs soep : € 0,50/ dag
Kostprijs warme maaltijden kleuters & 1ste graad : € 2,70
Kostprijs warme maaltijden lager : € 3,10
In de refter brengen de kinderen een gezonde drank van thuis mee, of ze kunnen een
drankje aankopen voor € 0,50
De kleuters eten hun boterhammen op in de kleuterblok.
De kinderen staan de volledige middagpauze onder toezicht.
Als milieubewuste school vragen wij om boterhammen mee te brengen in een
boterhammendoos en niet in aluminiumfolie of een plastiek zakje.
Gelieve ook de naam van je kind op de doos te vermelden , dit om verlies te
voorkomen.

1.3

Contactgelegenheden
Informeel : voor en na de klasuren of na afspraak
Formeel : op oudercontacten
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Vertrouwenspersoon : onze school heeft een vertrouwenspersoon binnen de school.
Hij/zij is bevoegd voor het ontvangen en opvolgen van klachten over
grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon binnen onze school is mevr
Marina De Jaegher.
1.4

Sportieve- en culturele activiteiten :
In de loop van het schooljaar neemt de school deel aan verschillende sportieve en
culturele activiteiten. U ontvangt hiervoor tijdig de nodige informatie.
Sportkalender :
Veldloop :
Doorheen het schooljaar op woensdagnamiddag verschillende SVS activiteiten
Toneel en filmvoorstellingen in CC Ter Vesten
Tijdens de lessen = verschillende SVS activiteiten per klas

1.5

Begeleiding rijen :
Na het einde van de lessen (15u30) zijn er begeleide rijen voor voetgangers, bus
kinderen en fietsers.
De slagbomen van de parking zijn gesloten vanaf 7u tot 16u30.

1.6

Brengen van kinderen :
Lagere schoolkinderen worden gebracht tot aan het hek.
Kleuters worden gebracht tot aan de klas.

1.7

Schoolverzekering :
Alle leerlingen zijn kosteloos verzekerd tegen alle ongevallen welke tijdens de
normale schoolactiviteiten gebeuren: bij sport en spel, bij uitstappen, tijdens de
verplaatsing van huis naar school en omgekeerd bij
ETHIAS (voorheen OMOB)
Prins Bisschopsingel 73
3500 Hasselt
Opgelet: onder "de weg van en naar school" verstaat men: de kortste en/of veiligste
weg van thuis naar school en omgekeerd. Blijf dus nooit rondhangen aan de school of
onderweg. Ga onmiddellijk naar huis.
Deze verzekering geldt niet voor materiële schade, behalve brilschade tot een door de
verzekeringsinstantie bepaald bedrag.
Wat moet men doen bij een ongeval op school of op weg van en naar
school ?
Je kind heeft een schoolongeval. Wanneer het doktersbezoek buiten de
schooluren gebeurt, krijg je een aangifteformulier mee.
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De dokter onderzoekt je kind en vult het aangifteformulier voor de
verzekering in.
Je bezorgt het aangifteformulier terug aan de school, waar het verder
ingevuld en verstuurd wordt. Vergeet ook geen kleefbriefje van het
ziekenfonds mee te geven met je kind.
Alle onkosten betreffende het ongeval worden aan de school bezorgd.
Dokterskosten prestatiebriefjes van de dokter dienen eerst afgegeven te
worden aan je ziekenfonds. Het kwijtschrift dat je daar ontvangt, bezorg je aan
de school.
Apothekerskosten : vraag steeds een bijkomend attest voor de verzekering
aan je apotheker.
Ziekenhuiskosten : rekening wordt je toegestuurd.
De school maakt alle onkosten over aan de verzekeringsmaatschappij.
De verzekeringsmaatschappij betaalt je onkosten uit (meestal via
overschrijving)
De school maakt van alle documenten een kopie, dat in het schoolarchief
bewaard wordt.

Wat gebeurt er bij ernstige ziekte of ongeval met uw kind tijdens de
schooluren?
Indien, tijdens de schooluren, uw kind ernstig ziek wordt of een ongeval heeft waarbij
de tussenkomst van een dokter wenselijk of zelfs noodzakelijk is, geldt de volgende
regeling:
Indien het zeer ernstig is en directe hulp noodzakelijk is, zal de school
ogenblikkelijk de hulpdiensten (112) verwittigen.
Indien dit niet noodzakelijk is, worden de volgende stappen ondernomen:
Wij proberen steeds de ouders telefonisch te bereiken om hen op de hoogte
te brengen. De ouders hebben dan de volgende keuze:
Ofwel komen de ouders hun kind zelf afhalen en gaan zelf naar het
ziekenhuis of een dokter naar eigen keuze voor verder onderzoek en/of
verzorging.
Ofwel vinden de ouders het niet nodig om zelf te komen of zijn zij op
dat moment niet in de mogelijkheid om hun kind af te halen voor de
verplaatsing naar het ziekenhuis of een dokter naar eigen keuze voor
verdere verzorging en/of onderzoek. Dan bepaalt de school zelf bij
welke dokter zij gaan in de buurt. Deze bepaalt dan de verzorging of
indien noodzakelijk is om voor verdere verzorging en/of onderzoek
naar de spoedopname van het ziekenhuis te Sint-Niklaas te rijden.
Invullen aangifteformulier (zie hierboven)
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1.8 Betalingen :
Alle betalingen gebeuren contant met geld of via overschrijving, na ontvangst van de
factuur.
Er is een mogelijkheid tot domiciliëring. Documenten hiervoor zijn te verkrijgen op
het secretariaat.

1.9

Leerlingenvervoer

Via deze mededeling bezorgen wij jullie de meest recente en volledige info i.v.m. de huidige
tarieven voor ons busvervoer.
1) Voor kleuters wordt er €5/maand gevraagd vanaf de instapdatum
2) Kleuters die instappen op 1 september betalen €50 voor een gans schooljaar.
3) Voor een leerling (vanaf 6 jaar) die, gedurende het hele schooljaar, gebruik wenst te
maken van de ophaaldienst (= jaarabonnement) kan de betaling in trimestriële
bijdragen gebeurren :
• 1ste trimester
4/10de bijdrage
= € 79,60
de
de
• 2 trimester
3/10 bijdrage
= € 59,70
de
de
3/10 bijdrage
= € 59,70
• 3 trimester
• Volledige prijs
= € 199
4) Voor kinderen die geen volledig schooljaar gebruik maken van de ophaaldienst
gelden de volgende tarieven :
• 1 maand
= € 19,90
• 3 maand
= € 59,70
5) Tarief van een 10-rittenkaart = € 14,00 (€1,40/rit)
Abonnementen tegen verminderd tarief :
Kleuters en kinderen van de lagere school met een kaart van de gezinsbond op naam
krijgen een korting van 10% op de totaalprijs.

Indien u hieromtrent nog bijkomende vragen zou hebben, kan u steeds terecht op het
schoolsecretariaat of bij de directie.
1.10

Voor- en naschoolse opvang

De buitenschoolse opvang wordt georganiseerd door de school zelf.
Buitenschoolse opvang ’s morgens van 07.00 tot 08.15 uur
Buitenschoolse opvang ’s avonds

van 15.30 tot 18.30 uur

Prijs : € 1 / begonnen half uur
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Op woensdagnamiddag : van 12u15 tot 18u30
Prijs : € 1 / begonnen half uur
Alle betalingen gebeuren na ontvangst van de maandelijkse factuur.

1.11

Het begeleidend centrum voor leerlingenbegeleiding

Onze school werkt samen met onderstaand centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB
ADRES CLB
CLB Waasland
Dr. Verdurmestraat 2
9100
Sint-Niklaas
03/776.02.16
Fax : 03/766.45.18
http://www.go-clb.be/
Medisch Schooltoezicht
De schoolarts is Dr. Sylvie Verstrepen
De leerlingenbegeleiding wordt verzorgd door de psycho-pedagogische werker
Mevr Rita Van Dam
Paramedische werker is Mevr Daniëlle Van de Vreken
Maatschappelijk werker is Dhr Jean-Paul Pleck
Intercultureel medewerker is Dhr Fatih Seyhoglu
Het medisch schooltoezicht is wettelijk verplicht
De ouders hebben het recht om zich te verzetten tegen vermelde arts. In dit
geval dienen zij binnen de vijftien dagen met een aangetekende brief hun verzet
mede te delen aan het medisch schooltoezicht op vermeld adres.
Zij moeten vervolgens binnen de negentig dagen een andere schoolarts kiezen
die verbonden is aan een door de Vlaamse regering erkende equipe medisch
school-toezicht.
1.12 Zwemmen / turnen : (verplichte deelname !) :
Elke 14 dagen is er zwemmen voor de kinderen van het 1ste tot en met het 4de leerjaar op
donderdagnamiddag en om de 14 dagen voor de kleuters vanaf de 2de kleuterklas voor de
kleuters start dit in oktober.
Het zwemgerief moet dezelfde dag nog mee naar huis.
Turnen gebeurt voor de lagere school alleen met turnkledij (t-shirt en turnbroek van de
school, sokken) en met stevige gymschoenen. Op alle turnmateriaal staat duidelijk de naam
van het kind geschreven.
De turnkledij wordt voor elke vakantieperiode meegenomen naar huis om te wassen.
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Na het zwemmen of turnen hangen we de sportzakjes netjes aan de kapstok in de gang.
Tijdens het vervoer naar het zwembad is het rustig op de bus!
Wie te voet gaat naar het zwembad, loopt in een deftige klasrij en speelt niet op straat.
Wie niet in orde is met zijn turnkledij, krijgt een schrijftaak ivm sport opgelegd.
1.13 Huistaken en lessen :
Verschillende keren per week krijgen de kinderen een huistaak of lessen te leren thuis.
Een huistaak is bedoeld als zelfstandige toepassing of inoefening van leerstof die in de klas
aan bod kwam.
De leerlingen die hun huistaak niet gemaakt hebben, krijgen een mindere score voor bepaalde
items van sociale vaardigheden en zullen deze taak alsnog tegen de volgende dag maken.
Ook kan het gebeuren dat deze leerlingen hun taken moeten afwerken tijdens de
middagspeeltijd. Soms krijgen leerlingen een extra taak bij het herhaaldelijk niet naleven van
de opdrachten.
Huistaken kunnen bestaan uit een voor taak of als voorbereiding op een toets de volgende dag
of dagen.
Ouders kunnen in de schoolagenda nagaan welke huistaken en lessen er moeten gemaakt
worden.
1.14 Schoolwebsite /beeldmateriaal /internet:
Elke ouder geeft op schriftelijke wijze haar / zijn weigering tot het publiceren van het
fotomateriaal van haar of zijn kind op onze schoolwebsite.
Voor de nieuwe inschrijvingen gebeurt dit door ondertekening van het opvoedingsproject.
De kinderen die geen toestemming hebben, worden onherkenbaar gemaakt.
Wie foto’s , teksten en dergelijke op internet plaatst die de school schade kunnen berokkenen,
zal een sanctie oplopen en krijgt 2 dagen de tijd om deze te verwijderen, zoniet zal er klacht
neergelegd worden bij de politie.
Facebook ea media : de hoofddoelstelling van facebook is connecting en charing. Hou je
daaraan. Elektronische communicatiemiddelen dienen niet om ruzie te maken, beledigende
taal te verkondigen of negatief te ventileren. Het is verboden om onder de 14 jaar een pagina
op facebook aan te maken. Gedrag in strijd met het schoolreglement, dat zijn oorzaak vindt
op facebook en zich dan op school verder doorzet of schadelijk is voor de werking van de
school, kan op school bestraft worden.
De school of een televisieploeg maakt foto’s, video- en televisieopnames van leerlingen
tijdens verschillende evenementen in de loop van het schooljaar. Die gebruiken we voor onze
schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. De school heeft daarvoor jouw
individuele toestemming nodig. Je krijgt daarvoor van ons een speciaal document.
Je kunt je altijd verzetten tegen het gebruik van beeldmateriaal en een gegeven toestemming
kun je altijd herroepen.
1.15 Schoolmateriaal :
De school stelt aan de leerlingen gratis leerboeken, werkboeken, schriften, werkbladen,
opbergmapjes enz. ter beschikking.
Ook wordt er aan klein schoolgerief (pennen, gom, tekendriehoek en dergelijke) en
verbruiksmateriaal voorzien.
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Van de ouders wordt verwacht zelf voor een minimum aan schoolgerief te zorgen om thuis te
gebruiken.
Van de leerlingen wordt verwacht dat ze zorgzaam omgaan met dit meestal duur materiaal.
Boeken worden gekaft en alles wordt steeds bewaard in de lessenaar of in de boekentas. Bij
ernstige beschadiging en verlies van handboeken wordt een vergoeding gevraagd aan de
ouders.
Boekentassen worden op de afgesproken plaats achtergelaten.
Het ter beschikking gestelde materiaal van de school blijft eigendom van de school en zal bij
beschadiging/verlies worden vergoed door de ouders, uitgezonderd pennen en potloden
(verbruiksmaterialen). Bij verlies en vernieling van verbruiksmateriaal brengen de leerlingen
dit zelf ter vervanging mee naar school
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1.16 Kledij en uiterlijk
Een verzorgd uiterlijk en gepaste kledij zijn belangrijk. Vakantiekledij, extravagante
kledij, opvallende haardracht en smink worden niet toegelaten.
Wij vragen ook om buiken en schouders te bedekken, teenslippers zijn niet toegelaten,
schoenen dienen vast te zitten aan de hiel.
Uurwerken, sierraden of niet schooleigen voorwerpen veroorzaken dikwijls afleiding
en problemen. Laat ze thuis a.u.b., de school kan geen verantwoordelijkheid opnemen
bij diefstal of verlies.
1.17 Speelgoed:
Elektronisch speelgoed is verboden op school. De school kan geen
verantwoordelijkheid opnemen bij diefstal of verlies. Kinderen brengen geen
speelgoed mee naar de klas. Dit kan enkel op vraag van de leerkracht wanneer dit past
bij een thema of belangstellingspunt.
1.18 GSM op school :
Op school is het gebruik van een GSM door de leerlingen verboden. Leerlingen die
zich hier niet aan houden moeten hun GSM afgeven en krijgen die ’s avonds terug.
Dit geldt ook voor activiteiten buiten de school (schoolreizen, toneelvoorstellingen,
svs activiteiten)
1.19 School en consumptie :
Onze school wil doelbewust een sobere houding aannemen tegen overdreven
consumptiegedrag.
Snoep : in de klas of op de speelplaats wordt nooit gesnoept !
o Als snoep noemen wij: allerlei soorten bonbons, chips, kauwgom, verpakte
lekkernijen, chocoladekoeken en andere zoetigheden.
o Er is een groot assortiment droge koeken dat bijzonder lekker is en er is
overheerlijk fruit , ook bij verjaardagen.
o Tijdens de speeltijd eten wij fruit, verpakt in een doosje of een boterham.
Drank : iedereen kan water drinken in de klas !
o om de dorst te lessen in de loop van de voor-en de namiddag mogen leerlingen
een gezonde drank (water of melk) van thuis meebrengen of water in de klas
drinken (altijd aanwezig).
o Enkel in de refter , tijdens de maaltijden, wordt een sapje toegelaten.
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Verjaardagen :
o Een verjaardag wordt gevierd in de klas . We houden het wel eenvoudig en
gezond.
o Toegelaten traktatie : cake, droge koek, fruit
o Maak een afspraak hierover met de juf of de meester.
1.20 Kriebelbeestjes
Luizen … een probleem waar elke school regelmatig mee geconfronteerd wordt. Samen met
leerkrachten, CLB en ouders kunnen we het indijken. Iedereen moet zich dan wel aan
degelijke afspraken houden!
Eén keer per maand, of meer indien nodig, controleert het schoolteam de haren van alle
kinderen.
Volgend stappenplan MOET gevolgd worden:
• Positieve controle: alle kinderen van de klas (+ klas van broer en/of zus) krijgen een
informatieve brief mee. Het besmette kind moet thuis de haren laten behandelen met een
speciaal product. Je kan ook best alle andere gezinsleden grondig controleren. Bovendien is
het aangewezen om alle beddengoed en kleding te wassen .
• Nog positieve controle na eerste behandeling: CLB inschakelen. Besmette kinderen
ontvangen een brief en moeten haren opnieuw behandelen en ingevulde strook de volgende
dag terugbezorgen. Niet-besmette kinderen krijgen info-brief mee naar huis.
• Nog steeds positieve controle: besmette leerlingen terug naar huis + brieven worden
meegegeven. Ouders moeten de huisarts raadplegen. Zonder ingevuld doktersattest kan de
leerling niet meer worden toegelaten in de school. Deze maatregel moeten we STRIKT
naleven!
Als school zijn we verplicht erover te waken dat besmettelijke aandoeningen (zoals luizen!),
beperkt blijven. Daarom moeten we bovenstaand stappenplan zeer stipt opvolgen. We vragen
dan ook aan alle ouders om goed mee te werken om het probleem in te dijken.
Als preventie vragen we om tijdens de winterperiode een plastieken zakje mee te geven met
uw kind. Hierin kunnen dan mutsen en sjaals worden gestopt. Overdracht van luizen kan alzo
beperkt worden aan de kapstok.

1.21

Besmettelijke ziekten : zie lijst algemeen deel

1.22

Medicatie :
De school dient geen medicatie toe aan de leerlingen. De ouders kunnen de school
alleen vragen om medicatie toe te dienen met voorlegging van een doktersattest.

2. KLEUTERSCHOOL :
2

2.1 Toelatingsvoorwaarden :
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Kleuters kunnen pas instappen in de school vanaf de dag dat ze de leeftijd van 2,5 jaar
bereikt hebben en alleen vanaf de wettelijke instapdatum. Inschrijven kan steeds vooraf.
Vanaf de leeftijd van 3 jaar vervalt deze regeling :
- de eerste schooldag na de zomervakantie : donderdag 1 september 2016
- de eerste schooldag na de herfstvakantie : maandag 7 november 2016
- de eerste schooldag na de kerstvakantie : maandag 9 januari 2017
- op 1 februari 2017
- de eerste schooldag na de krokusvakantie: maandag 15 februari 2017
- de eerste schooldag na de paasvakantie : maandag11 april 2017
- de eerste schooldag na Hemelvaartvakantie : maandag 9 mei 2017
2.2 Praktisch :
Alle kleuters krijgen een kenteken, gebruik dit op alle materialen van de kleuter, dan kan
hij/zij alles snel herkennen.
Doe kleding aan die de kleuter zelf kan aan-en uitdoen.
Geef een boekentas die de kleuter zelf kan opendoen.
2.3 In de boekentas :
- zakdoek
- heen –en weerboekje
- reservekledij (wordt bewaard in de klas)
- fruit of boterham in een doosje voorzien van het kenteken.

2.4 Middagslapen :
Bij de peuters biedt de school de mogelijkheid voor een middagdutje aan.

3.DE LAGERE SCHOOL :
3

3.1 Godsdienstkeuze :
Ingevolge de wet worden de ouders , bij de inschrijving van hun kind in het lager,
verzocht om hun keuze godsdienst kenbaar te maken binnen de 8 kalenderdagen (na
inschrijving of vanaf 1/09). Bij het begin van een volgend schooljaar kan deze keuze
gewijzigd worden.
Levensbeschouwelijke vakken :
Het GO! staat voor officieel pluralistisch onderwijs waar 2u/ week
levensbeschouwelijk onderwijs gegeven wordt in de erkende godsdiensten (roomskatholieke, anglicaanse, islamitische, Israëlitische, orthodoxe, protestants
evangelische) of N/C Zedenleer.

Pagina
12

De ouders van een minderjarig kind die zich niet kunnen erkennen in één van de
aangeboden levensbeschouwingen, hebben de mogelijkheid een schriftelijke en
gemotiveerde vrijstelling aan te vragen.
De kinderen die vrijgesteld zijn van de levensbeschouwingen moeten tijdens die twee
uren wel werken aan hun levensbeschouwing. Dit moet ook een weerslag vinden in
het schoolagenda van de kinderen.
3.2 Afwezigheden :
Afwezigheden zo snel mogelijk melden en steeds bevestigen met een ondertekende
schriftelijke verklaring.
Bij minder dan 4 dagen gebruik je het attest uit de agenda (dit kan 4 keer per
schooljaar).
Voor alle afwezigheden die langer duren dan 4 kalenderdagen of als deze briefjes uit
de agenda op zijn, is er steeds een doktersattest vereist.
3.3 Schoolagenda :
De schoolagenda is een middel tot dagelijkse communicatie tussen de ouders en de
klasleerkracht.
De leerkrachten kijken deze wekelijks na.
De ouders tekenen dagelijks voor gelezen.
3.4 Afspraken op de speelplaats :
Geen ruwe of gevaarlijke vechtspelletjes
Wie gooit met de houtsnippers vliegt aan de kant
Ballen enkel op het terrein aan de voetbal goals
De pingpongtafels dienen niet om op te zitten
Spelmateriaal dient niet om mee te slaan of te gooien
Heb respect voor de leerkracht die toezicht heeft
Klimtoestel is er voor iedereen.
Nooit op de omheining klimmen
Niet aan het fietsenrek en de groene elektriciteitskast spelen
Bij het 1ste belsignaal onmiddellijk in de rij gaan staan
In stilte binnenkomen en opnieuw een rij vormen
Toiletten dienen niet om in te spelen.
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4. VAKANTIEREGELING 2016-2017
1.

donderdag 01 september 2016 : hervatten van de lessen

2.

Facultatieve verlofdag : maandag 10 oktober 2016

3.

De herfstvakantie begint
Maandag 31oktober 2016 en duurt t/m zondag 07 november 2016

4.

Vrijdag 11 november 2016 : wapenstilstand

5.

De kerstvakantie begint
Zaterdag 24 december 2016 en duurt t/m zondag 08 januari 2017

6.

Facultatieve verlofdag : vrijdag 3 februari 2017

7.

De krokusvakantie begint
Maandag 27 februari 2017 en duurt t/m zondag 05 maart 2017

8.

De paasvakantie begint
Maandag 01 april 2017 en duurt t/m maandag 17 april 2017

9.

Hemelvaartvakantie
Donderdag 25 mei 2017 t/m zondag 28 mei 2017

10. Pinkstermaandag 05 juni 2017

Zomervakantie start vanaf zaterdag 1 juli 2017 tot en met donderdag 31 augustus 2017
Terug school op vrijdag 1 september 2017
Pedagogische studiedagen 2016-2017
Woensdag 28 september 2016
Woensdag 18 januari 2017
Vrijdag 30 juni 2017: namiddag

Pagina
14

