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En dan kwam die dinsdag.  22 maart.   

Een dag die we niet gauw zullen vergeten.  Plots leek een 

simpel griepje niet meer zo erns�g.  De verhoudingen wa-

ren flink dooreen geschud.  Gevaar en onveiligheid waren 

heel bruusk wel heel dichtbij gekomen.  We waren op 

school toen het allemaal gebeurde daar in Brussel.  Wat 

eerste een ontploffing was werd al snel een aanslag.  Do-

den en gekwetsten.  En daarna nogmaals in de metro..  Het 

nieuws sijpelde traagjes door op school.  Maar tegen de 

namiddag wisten we dat dit erns�g en verschrikkelijk was.  

Hoe vertel je zoiets aan kinderen ?   

De juffen hebben met mondjesmaat de toestand verteld.  

Bij oudere kinderen ook toegelicht.  Later kwam er meer 

informa�e en konden we meer gericht antwoorden geven 

op de vragen van kinderen.   

Ook wij hebben een minuut stlte gehouden met de hele 

lagere school.  Op de speelplaats.  Het was er sereen en 

rus�g.  Ik heb verteld over de gevoelens die we allemaal 

wel hebben.  Boosheid om wat gebeurd is.  Verdriet om de 

gewonden en doden.  Dankbaarheid voor de vele helpers.  

Want dit willen we niet vergeten.  Hoe fout zo’n gebeurte-

nis wel is, steeds zien we hoe het ook de goedheid in de 

mens naar boven haalt.  En daar trekken we ons aan op. 

   Danny Vercaigne—directeur 

Paasvakantie : 26/03 t/m 10/04 

Beste ouders, 

 

De laatste weken en dagen waren bijzonder.  De 

laatste weken werden we geplaagd door vele zieke 

kinderen.  Koorts, buik– en andere griep.  Het leek 

wel of er een heuse epidemie was uitgebroken.  Op 

zo’n momenten gaan mensen klagen.  Het is niet fijn 

om ziek te zijn of om voor zieke kinderen te moeten 

zorgen.   
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VEGETARISCHE MAALTIJDEN 

De School van Morgen biedt de kinderen ’s middags warme maal�j-

den aan.  Wij kunnen elke dag een bestelling plaatsen voor het juis-

te aantal maal�jden voor die dag.  Daarvoor vragen we de kinderen 

’s morgens wat ze ’s middags eten : warm of boterhammen.   

Wij bieden ook vegetarische maal�jden aan .  Deze zijn samenge-

steld uit dezelfde groenten, aardappelen zoals de gewone maal�jd, 

maar hebben ook een vleesvervanger.   

Waar we van de gewone maal�jden elke dag een bestelling kunnen 

plaatsen moeten we dat voor de vegetarische maal�jden de week 

vooraf reeds melden bij de traiteur.   

 

Daarom is het belangrijk dat vegetarische maal�jden ten laatste op 

vrijdag van de week vooraf gereserveerd worden.  Dat kan door een 

vermelding in de agenda of in het heen&weerschri$je. 

 

Vegetarische maal�jden die in de week zelf besteld worden , kun-

nen niet meer voorzien worden !                                                             ▄ 
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K1 : thema ‘konijn’ 

Naar aanleiding van 

ons thema ‘het ko-

nijn’ kwam Snuffel in 

onze klas op be-

zoek.  We bootsten 

Snuffel na… we maak-

ten een wandeling (’t 

is eens iets anders J) 

en als afslui�ng werd 

er heerlijke wortelpu-

ree gemaakt.            ▄ 

 

 

VRIJE DAGEN : 

Paasvakan�e van zater-

dag 26 maart t.e.m. zon-

dag 10 april. 

 

 
PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN  

maandag 25 april 2016  ▄ 

25/03/2016 

Zoals de meeste ouders al wel weten is 

Valerie, onze buschauffeur/keukenhulp/

onderhoudsvrouw ziek thuis.  Dat stelt 

ons voor erns�ge problemen voor de 

vervanging voor diverse taken.   

De voorziening van de morgen– en 

avondrit is met de hulp van de Scholen-

groep en de GO!-school uit Aalter opge-

lost.   

Voor occasionele ri4en, zoals zwemver-

voer, uitstappen,… , hebben we geen 

oplossing.  Het inhuren van een be-

roepsvervoerder is verhoudingsgewijs 

veel te duur.  Een zwembeurt komt dan 

per kind al gauw op € 12 à 14. 

 

Mocht u iemand kennen die een rijbe-

wijs D hee$, het medisch a4est en een 

vakbekwaamheidsa4est van bus-

chauffeur hebben én bereid is om occa-

sioneel een rit met onze bus uit te voe-

ren, wil dan de direc�e hierover infor-

meren. 

 

Ik weet dat dit veel voorwaarden tege-

lijk zijn, maar je weet maar nooit….      ▄ 

buschauffeur 



Het schoolfeest komt nu 

wel snel naderbij.  Op zon-

dag 24 april is het zo ver.  

Dan verwachten we alle 

ouders, vrienden, sympathisanten voor 

ons speFerend schoolfeest.  Dat staat 

helemaal in het teken van ons jaarthe-

ma “sterren”. 

 

We beginnen net voor de middag met 

een aperi�ef en daarna een heerlijke 

barbecue.  Er is ook de mogelijkheid 

van een vegetarische maal�jd.   

 

Om 14u.30 wordt iedereen op de 

speelplaats van de lagere school ver-

wacht, want daar treden al onze ster-

ren op.  Ze zijn nu al bezig met de voor-

bereiding en het oefenen van hun act.  

Het wordt een mooie voorstelling 

waarin allerlei sterren de hoofdrol spe-

len, niet in het minst onze kleuters en 

leerlingen. 

 

Daarna is er nog gelegenheid om na te 

genieten van de voorstelling, van een 

glaasje, een koffie met,…  

schoolfeest 
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Quiz 2016 

De quiz ging door op zaterdag  19 maart ll.  Er waren heel wat 

meer ploegen ingeschreven.  Met 17 ploegen werd de strijd aan-

gevat.  Er werd diep nagedacht, flink gezucht en af en toe was er 

een aanzet tot een hartstochtelijke vloek wanneer een deelnemer 

het antwoord wel wist,…  maar er net nu kon opkomen.   

Caroline (opvang) en haar gezin hadden weer voor een resem uit-

dagende vragen en opdrachten gezorgd.  Het niveau lag behoorlijk 

hoog.  Maar vooral : de deelnemers hadden veel plezier.   

Een mooi ini�a�ef van onze ouderraad ! 

GARAGEVERKOOP 

Nazareth heeN een tradi�e van garageverkopen.  Dit jaar neemt 

ook de School van Morgen deel.  Sterker nog : elke ouder kan via de 

school ook deelnemen.  Wij stellen ons domein ter beschikking 

voor de opstelling van je eigen verkoopstandje.  Op de publiciteit 

die zal gevoerd worden zal de School van Morgen als deelnemer 

vermeld staan. 

Met de paasvakan�e voor de deur is dit wellicht het uitgelezen mo-

ment om je spullen te sorteren en een verzameling te maken van te 

verkopen spullen.  Registreer je bij onze coördinerende ouder Kim-

berly Dhont (kimberlydhont@yahoo.com) om je deelname te be-

ves�gen.  Vertel in je mail hoeveel m ruimte je denkt nodig te heb-

ben.  Kostprijs : € 5/stand.   

U zorgt voor een leuke stand, wij zorgen voor de gezelligheid.   

 

           GARAGEVERKOOP : 5 juni 2016 



De voorbije maanden zijn heel wat 

werkzaamheden uitgevoerd op school.  

Zo zijn de jongens– en meisjestoileFen 

van de lagere school volledig ver-

nieuwd.  Alle sanitair werd vernieuwd, 

er kwamen nieuwe wandtegels en nieu-

we hokjes.  Zowel bij de jongens als bij 

de meisjes zijn er lavabo’s en een drink-

fontein gekomen.  De schilder legt de 

laatste hand aan het schilderwerk.  Bij 

gelegenheid moet u beslist eens gaan 

kijken. 

 

De voorbereidende werken voor het 

volledig vernieuwen van de afslui�ng 

aan de kleuterspeelplaats zijn reeds 

begonnen.  Binnenkort komt hier een 

volledig nieuwe omheining. 

 

De “vuile put” naast het brugje werd 

helemaal vernieuwd en daar ligt nu een 

proper plaSorm.  Mooi ! 

 

Tijdens de paasvakan�e komt nog een 

nieuwe vaatwasmachine in de keuken.  

De oude heeN vele jaren trouwe dienst 

bewezen, maar kreeg de laatste �jd 

regelma�g kuren.   

 

Al deze werken werden uitgevoerd met 

de daadwerkelijke en financiële steun 

van de Scholengroep.                             ▄ 

30 juni 

WERKEN OP SCHOOL GROENE VINGERS 

Valerie voert naast haar opdracht 

als busschauffeur ook nog andere 

opdrachten uit : zij zorgt ervoor 

dat het schooldomein er proper bij ligt.  Ze rijdt het gras af, wiedt 

waar nodig, snoeit waar nodig en zorgt zo voor een algemeen goe-

de indruk van het schooldomein.   

Nu ze afwezig blijN wegens ziekte, en nu de lente eraan komt, is er 

heel wat te doen op het schooldomein.  Vanaf na de paasvakan�e 

kunnen wij haar beperkt vervangen.  Toch zal er nog heel wat 

“tuinwerk” te verrichten zijn.   

Mocht een ouder of een grootouder het leuk vinden om een deel 

van het onderhoud van de tuin op zich te nemen, dan zouden wij 

dat heel erg appreciëren.  Wij kunnen dan wel niet vergoeden in 

centen, maar onze dankbaarheid is groot. 

Het gaat o.m. om gras afrijden waar de grote machine van de ex-

terne  firma niet kan komen, wat licht snoeiwerk, wieden waar 

nodig,…    

Wie zich geroepen voelt, neemt best contact op met de directeur. 

Jaargang 13 nr. 8 blz. 4 25/03/2016 

Misschien wat vroeg, maar toch handig om weten  : 

Het schooljaar 2015-16 eindigt op donderdag 30 juni.   

De kinderen worden in de voormiddag op school verwacht.  De 

school zal eindigen om 12u.05.  Er is GEEN OPVANG voorzien.  De 

leerkrachten hebben in de namiddag nog een evalua�evergade-

ring. 

KLEUTERS EN AFVAL 

De kleuters van K2 en K3 werkten o.m. rond 

afval.  Ze kregen het bezoek van een heuse 

vuilniswagen.   

En wanneer je daar dan eens achter het 

stuur van zo’n grote vrachtwagen mag 

plaatsnemen…. 

Waaaaw.  We kregen ook mooie tekeningen 

over afvalverwerking te zien. Hiermee ne-

men we deel aan een wedstrijd.                   
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BRICOLEERDAG 

Op zaterdag 16 april organise-

ren we een BRICOLEERDAG.  

Tussen 8 en 13 uur willen we 

met de hulp van ouders, vrien-

den, sympathisanten het 

schooldomein eens goed aan-

pakken.  De winter is voorbij 

en de natuur komt helemaal 

opnieuw tot leven.  Tijd om al 

dat groen in goede banen te 

leiden en het schooldomein 

een flinke opknapbeurt te geven.  

Zo ligt het domein er opnieuw netjes bij tegen het schoolfeest 

van de daaropvolgende week. 

 

Iedereen kan meehelpen.  We starten om 8 uur en werken tot 

ten laatste 13 uur.  Wie later wil beginnen of vroeger wil stoppen 

is eveneens welkom.  “Wie doet wat hij kan….” weetjewel. 

 

Wat doen we zoal ? 

 

• opkuisen van de speelplaats van L5 en L6 (vegen, onkruid 

verwijderen,…) 

• Ramen lappen (o.l.v. Noëlla) 

• De tuin van het opvanghuisje eens duch�g opruimen 

(verwijderen van stenen en stokken,…) 

• Het ijzeren frame op de parking schilderen met roestwe-

rende verf 

• Kleutertafels eens een flinke poetsbeurt geven 

• ReNertafels een flinke poetsbeurt geven 

• Een poortje installeren aan de voorkant van de tuin van de 

opvang 

• De borden op het tuinhuis schilderen met bordverf 

• Wieden  

• De zijkanten van de paden netjes maken (onkruid en woe-

kerend gras verwijderen) 

• Het grasveld waar de nieuwbouw moet komen effenen 

nadat daar vrachtwagens over reden 

• De achterdeur van de opvang beslaan 

• Het publiciteitsbord aan de gevel van de reNer aXalen en 

verplaatsen 

• Betonblokken op de speelplaats en aan de gevel van de 

reNer schilderen 

• … 

• …. 

 

 

Wie kan meehelpen kan zich vooraf melden 

bij de juffen of bij de directeur.  We probe-

ren zoveel mogelijk materiaal te voorzien.  

Uiteraard kan je ook gebruik maken van 

eigen gereedschap. 

 

Wij zorgen voor ontbijtkoeken en koffie en 

de sfeer ! 

VEILIGE SCHOOLOMGEVING 

Alle ouders zijn bekommerd om een veili-

ge schoolomgeving.  En toch zien we zo 

vaak gevaarlijk gedrag van diezelfde ou-

ders.   

We weten dat er weinig parkeerplaatsen 

zijn in de onmiddellijke buurt van de 

school, maar daarom hoeven we nog niet 

op die plaatsen te parkeren waardoor het 

onveilig wordt voor de kinderen (op de 

parking van de school, tegenover de 

poort, op de busparkeerplaats,…)  We zien 

het graag rus�g in de omgeving van de 

poort en toch zien we ouders met te hoge 

snelheid voorbij de school zoeven…   

Wanneer iedereen zijn best doet om het 

goed te doen is de omgeving veilig ! 



KWALITEITEN 

 

Wij zien de School van Morgen als een 

‘groene school’.  Dat valt meteen op 

wanneer je het domein betreedt en 

daar zijn we fier op.  Tegelijk willen we 

als basis van ons func�oneren de slogan 

van het GO! waarmaken : “Elke leerling 

is VIP”.  Dit vat goed samen hoe we te-

genover kinderen aankijken.  Wij willen 

onze kinderen benaderen in een warme 

rela�e.  De betrokkenheid  van de leer-

krachten met de kinderen is groot en 

uit zich in een échte en empathische 

dialoog met de kinderen, dit zowel bin-

nen als buiten de les�jden.  Leerkrach-

ten willen begrip hebben voor wat leeN 

bij de kinderen en hen zo –vaak in indi-

viduele gesprekken- helpen groeien.  

Op deze grondhouding hebben we een 

uitgebreide basiszorg gebouwd.   Dit 

kàn binnen een schoolcultuur van res-

pect voor elkaar, geven en nemen van 

verantwoordelijkheid en openheid.  We 

willen kinderen kansen bieden.  Het 

schoolleven wordt gedragen door vele 

par�cipanten, waarin de inspraak van 

kinderen een niet te verwaarlozen on-

derdeel vormt.  Daarvoor leFen de leer-

krachten niet alleen op wat kinderen 

kunnen en (nog) niet kunnen, maar 

hebben ze vooral oog voor de kwalitei-

ten van de kinderen.  Openheid is hier 

het sleutelwoord.   Hierdoor kunnen we 

volop inzeFen op de ontwikkelingsbe-

hoeNen van de kinderen.  Door te diffe-

ren�ëren en de kinderen zoveel moge-

lijk te kennen hebben we verschillende 

methodieken ontwikkeld en geïnte-

visietekst TIME IN 

Met het schoolteam willen we onze school steeds verbeteren.  Dat 

doen we door nascholing i.v.m. nieuwe pedagogische inzichten of 

rond nieuwe manieren om leerstof aan te brengen.  We vinden het 

wel bijzonder belangrijk dat er op school een goede sfeer heerst en 

dat we kinderen voldoende sociale vaardigheden kunnen bijbren-

gen om een goede sfeer op te bouwen en te handhaven.   

 

Daarom zijn we dit schooljaar al een !jdje bezig met een langlo-

pend en intensief project dat “Time In” heet.  Dit is een weten-

schappelijk onderbouwde en prak!sch uitgewerkte methode om 

een opbouwende sfeer te creëren op school waarbij kinderen zich 

goed voelen. We zijn er immers van overtuigd dat kinderen hun 

talenten ten volle kunnen aanspreken wanneer ze zich goed voe-

len.   

 

Ten behoeve van dit project hebben we een visietekst geschreven 

die wil beschrijven hoe wij  willen omgaan met kinderen en leren.  

We vinden dat ook ouders weet moeten hebben van deze tekst en 

daarom staat deze hierbij afgedrukt.  Wie hierop wil reageren kan 

dat in eerste instan!e best doen via mail (bs.nazareth@g-o.be) 

maar een gesprek is uiteraard niet uitgesloten. 

 

In dit eerste deel beschrijven we wat wij als onze kwaliteiten zien.  

M.a.w.  “hier zijn we”.  In een volgend deel (april) willen we be-

schrijven “waar we heen willen” met onze school. 

 

Veel leesplezier ! 
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greerd in onze werking.  Voorbeelden hiervan zijn Axenroos, fo-

toboekjes, bozedozen, projecten over talenten, speeldozen, ge-

bruik van pictogrammen, klasdoorbrekend werken, het kinder-

parlement en de organisa�e van de moestuin.  Een warme rela�e 

met de kinderen wordt ontwikkeld en in stand gehouden door 

o.a.  kringgesprekken, uitdelen van verbale en non-verbale com-

plimenten .  

We zijn er ons van bewust dat we dit ten volle kunnen realiseren 

doordat we een kleine school zijn met kleine klasgroepen en 

door het func�oneel gebruik van de beschikbare infrastructuur 

zoals het opsplitsen van de school op verschillende speelplaatsen 

waardoor een aantal vormen van agressie kunnen vermeden 

worden. 

We zijn ervan overtuigd dat onze manier van omgaan met kin-

deren niet kan slagen wanneer we dit alleen moeten doen.  Het 

is een voortdurende wisselwerking tussen leerkrachten, direc�e 

en kinderen, maar ook ouders en grootouders hebben hier hun 

plaats in.  De zorgcoördinator speelt hier, zoals de func�e het 

aangeeN, een coördinerende rol en betrekt CLB, GoN-

leerkrachten, LOGO in het verhaal.  Daarnaast vinden we dat 

busbegeleiders, opvangjuffen, secretariaatsmedewerkers en  

onderhoudspersoneel een even grote inbreng en verantwoorde-

lijkheid hebben om de sfeer die op school heerst, en waarvan we 

overtuigd zijn dat die de kinderen mee helpt groeien, te besten-

digen. 

Ouders zijn een belangrijke par�cipant in de werking van de 

school.  Zij worden dan ook zoveel mogelijk betrokken bij de wer-

king.  Een goedwerkende communica�e is hiervoor essen�eel.  

Wij zeFen dan ook in op diverse kanalen, die zich naar alle ou-

ders richten (een maandelijkse nieuwsbrief, afgewisseld met oc-

casionele elektronische nieuwsbrieven, een regelma�g ge-

update website, (klas-)blogs, info-avonden, ...) of naar individue-

le ouders gericht zijn (telefoongesprekken, berichtje sturen, heen

- en weerschriNjes, oudercontacten,…)   We rekenen op de be-

trokkenheid van ouders en nodigen hen dan ook regelma�g uit 

om te par�ciperen in de klaswerking.  Voorbeelden hiervan zijn 

o.m. de zwemouders, de carnavalstoet, ouders die een aanbod 

doen van muziek, yoga, voorlezen,…   Ouders worden uitgeno-

digd op het Sinterklaasfeest, de scholencross, de fietstochten 

waar ze hun kinderen bezig zien, maar er zijn ook ac�viteiten die 

bedoeld zijn als aanbod naar de ouders zelf : fietstocht, kampe-

ren op school,…  Om de samenwerking met ouders te formalise-

ren wordt er gewerkt met een ouderraad of vriendenkring en 

een schoolraad.  Openheid naar ouders over wat gebeurt op 

school is de rode draad. 

Het schoolteam is de pijler waarop de schoolwerking rust.  We 

vinden het dan ook bijzonder belangrijk dat 

het team (met inbegrip van leerkrachten, 

direc�e, ZOCO, GoN, MVD-personeel, bus-

begeleiding, opvangjuffen,…) zich ook thuis 

voelt op school.  Samen team vormen vindt 

zijn oorsprong in betrokkenheid en eensge-

zindheid, maar evenzeer in hulpvaardigheid 

en flexibiliteit, wat kan samengevat worden 

in “samenwerking”.  Interesse in elkaar en 

kennis van elkaar is een basis om elkaar te 

ondersteunen en professionaliseren.  Dit 

resulteert o.m. in samenwerking rond 

straffen en belonen.  Deze houding wordt 

gevormd en in stand gehouden �jdens for-

mele ac�viteiten zoals bij een gezamenlijk 

etentje, de nieuwjaarsrecep�e of commu-

nica�e via internet, maar vooral �jdens 

informele gespreksmomenten in de le-

raarskamer of �jdens informele overlegmo-

menten. 

De school is geen eiland, maar werkt sa-

men met externe partners zoals de lokale 

poli�e, het gemeentebestuur, de biblio-

theek, RVT Wielkine en plaatselijke han-

delaars.  De School van Morgen wil ac�ef 

deelnemen aan het maatschappelijk gebeu-

ren en onderneemt o.m. ini�a�even rond 

(verkeers-)veiligheid voor de kinderen door 

samen te werken rond het Octopusproject 

en de schoolroutekaarten.  We ondersteu-

nen het dragen van fluo-jasjes sterk.  Op 

school zijn maatschappelijke kwes�es be-

spreekbaar, zowel op het niveau van vol-

wassenen als van kinderen.                         ▄ 

 

 

 

25 april : 
pedagogische 
studiedag 
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BELANGRIJKE DATA 

 

26/03/2016 —> 10/04/2016 : PAASVAKANTIE 

14/04/2016 : L5-L6 : OORCOLLEGE (GENT) 

16/04/2016 : BRICOLEERDAG (8:00—13:00) 

18/04/2016 : VERKEERSLES M.M.V POLITIE  5L1-L2-L5-L6) 

20/04/2016 : VEKEERSLES M.M.V. POLITIE (L3-L4) 

21/04/2016 : INFO-AVOND GWP L1-L2 

24/04/2016 : SCHOOLFEEST 

25/04/2016 : PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 

28/04/2016 : MEDISCH TOEZICHT L5 (VM) 

29/04/2016 : SLOTMOMENT VERKEERSWEEK 

30/04/2016 : H. VORMSEL (NAZARETH) -  LENTEFEEST 

05/05/2016 : 9:30 : EERSTE COMMUNIE—LENTEFEEST 

                        RECEPTIE 

10/05/2016 : SCHOOLFOTOGRAAF 

 

MENU APRIL

25/03/2016 
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Telefoon: 09-385 44 52   

E-mail: bs.nazareth@g-o.be 
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M A A N DA G 

  

  

D I N S D A G 

  

D O N D E R D A G 

  

V R I J D A G 

11/04  Preisoep 

  

Kalkoensteak (1,7,10,14) 

Champignonsaus (1,3,7,9) 

Prinsessenboontjes 

Aardappelen (14) 

  

12/04  Broccolisoep 

  

Vol au vent (1,7) 

Sla 

Mayonaise (3,10) 

Frietjes 

 

14/04  Tomatensoep 

  

Lenteburger (1,7,10) 

Mosterdsaus (1,3,7,10) 

Erwtjes 

Aardappelen (14) 

  

15/04  Bloemkoolsoep 

  

Zweedse rib (10) 

Champignonsaus (1,3,7,9) 

Bloemkool 

Bechamelsaus (1,7) 

Aardappelen (14) 

18/04  Groentensoep 

  

Cordon bleu (1,7) 

Champignonsaus (1,3,7,9) 

Spinazie met roomsaus (1,7) 

Aardappelen (14) 

  

19/04  Cressonsoep 

  

KipbrocheFe 

Vleessaus (1,7,10) 

Geraspte worteltjes 

Mayonaise (3,10) 

Frietjes 

21/04  Tomatensoep 

  

Spaghe\ 

Bolognaisesaus (1,7,10) 

Wortelen 

22/04  Kippensoep 

  

Viss�cks (1,4,7) 

Tartaarsaus (3,10) 

Wortelpuree (6,7,10,14) 

25/04  Groentensoep 

  

Blinde vinken (1,3,10) 

Provençaalse saus (1,7) 

Ratatouille 

Aardappelen (14) 

26/04  Preisoep 

  

Kippengyros (1,9) 

Tomaten 

Mayonaise (3,10) 

Frietjes 

28/04  Kippensoep 

  

Kaasburger (1,7) 

Champignonsaus (1,3,7,9) 

Schorseneren 

Bechamelsaus (1,7) 

Aardappelen (14) 

29/04  Bloemkoolsoep 

  

Spirelli met ham (1,3,7,9) 

Kaassaus 

  

  

  


