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Beste ouders/verzorgers, 

 

De vakantie lijkt alweer ver achter ons te liggen. Alweer een aantal weken aan de slag.  

De eerste antwoorden op vragen van het nieuwe schooljaar worden misschien al een beetje 

duidelijk: ‘Wat wordt het?’ Aan het begin van het schooljaar is dat een belangrijke vraag.  

Wat wordt het voor jaar op school? Wat verwachten de kinderen, wat hopen ze, waar zien ze 

misschien ook tegenop? En hoe gaan ze daar vervolgens mee om? Welke keuzes maken zij zelf om 

dit schooljaar tot een succesvol jaar te maken? En hoe worden ze daarin geholpen door anderen?  

 

Wij hebben er in ieder geval zin in en gaan er volle bak tegen aan om het een succes te laten 

worden! U/jullie toch ook?! 

 

We hopen voor iedereen op een fijn en leerzaam schooljaar! 

 

Het team van “De Wynroas” 
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Na de zomervakantie zijn er weer een aantal nieuwe gezichten op ‘De Wynroas’: 

* Juf Mirjam Walstra staat op maandag en dinsdag als zij - instromer naast meenster Tjeerd voor 

groep 5. 

* Sytse Bosscha staat in groep 7 naast juf Ria en hij verzorgt 2 dagen de gymlessen voor de 

midden- en bovenbouwgroepen. 

* Voor de groepen 3 en 4 komt er een nieuwe docente van de ‘Wâldsang’ muziekles verzorgen. Dit 

zal in alle 3 groepen op dinsdag zijn 

• Juf Sjoukje is op 28 augustus bevallen van een gezonde dochter: Lieke.  

Hoe wiis at wy mei binne 

Is yn wurden hast net út te lizzen, 

Mar wy hoopje it dy 

Troch de jierren mei leafde te sizzen 

 

Wy binne alwer wot grutter 

En do bist noch sa lyts 

Do bist ús leave suske 

In freondintsje foar altyd! 

 

Wouter, Sjoukje, Lars en Jurre Meindertsma 

 

• Op de volgende dagdelen is meester Jacob (directeur) op ‘De Wynroas’ aanwezig: 

Maandagmiddag, dinsdagmorgen, woensdagmiddag, donderdagmorgen en vrijdagmiddag. 

Daarnaast kunt u hem via de mail (wynroas@noventa.nl) of 06 nummer  (06- 86839474) 

bereiken.   

Mocht u toch dringende vragen of opmerkingen willen doorgeven en u kunt hem niet 

bereiken, dan kan dit ook aan meester Andries of juf Hilleke. 

De werkdagen van meester Andries zijn: 

Maandag en dinsdag – taken locatieleider – op deze dagen is hij beschikbaar voor eventuele 

vragen /opmerkingen. Woensdag t/m vrijdag heeft hij lesgevende taken in groep 8. 

De werkdagen van juf Hilleke zijn: 

Maandag, dinsdag en donderdag IB taken – op deze dagen is zij beschikbaar voor eventuele 

vragen /opmerkingen. 

  

Personeel  
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“Ik ben Mirjam Walstra en werk op maandag en dinsdag in groep 5. 

Ik woon samen met mijn zoon Levi Lucas en dochter Salomé in Buitenpost. 

Ik hou van wandelen, (voor)lezen, Geocachen (een soort schatzoeken met de 

GPS) en de wereld ontdekken. Op dit moment doe in het zij - instroom 

traject op NHL/Stenden Hogeschool. Wie weet tot ziens op de Wynroas!” 

“Ik ben Sytse Bosscha en ik  ben 31 jaar oud en woon in Hurdegaryp. 

Dinsdagen en woensdagen verzorg ik de gymlessen voor de onder- en 

bovenbouw. Op donderdag en vrijdag sta ik voor groep 7 op de Wynroas. 

Mijn grote hobby is voetbal, ik ben elke zaterdag te vinden op de 

voetbalvelden als scheidsrechter. Op dit moment fluit ik in de eredivisie 

jeugdvoetbal.” 

  

Voor alle verlof, behalve afspraken met een dokter, ziekenhuis, orthodontist, logopedie en andere 

medische consulten, verwachten we van u een schriftelijk verzoek met de reden van het speciale 

verlof. Leerlingen of ouders/verzorgers kunnen deze formulieren bij meester Jacob krijgen. 

Ook zou ik graag willen dat deze formulieren bij mij worden ingeleverd. 

Dit verzoek kunt u eventueel ter plekke invullen zodat u direct antwoord krijgt. 

Worden de formulieren via de leerlingen ingeleverd dan krijgt u een schriftelijk antwoord. 

 

 

Een leerling die regelmatig verzuimt wordt door de school bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 

aangemeld voor verzuimbegeleiding. De JGZ is adviseur van de leerling en ouders en richt zich op 

het wegnemen of beperken van de oorzaak van het verzuim. 

 

 

Als uw kind is aangemeld voor verzuimbegeleiding wordt in maximaal 3 gesprekken met de 

jeugdverpleegkundige een analyse gemaakt van het probleem en bekeken wat er nodig is om het 

verzuim te beperken. Er volgt een terugkoppeling naar de school met relevante punten. 

 

 

 

 

  

Gymrooster 2019/2020  

Dag + Tijd  Groep Gymleerkracht Groepsleerkracht 
Dinsdag 08.30-10.00 uur 4b Juf Sjoukje/meester Sytse Juf Hennie/juf Mattie 

Dinsdag 10.30-12.00 uur 3b/4a Juf Sjoukje/meester Sytse Juf Hannie 

Dinsdag 12.30-14.00 uur 3a Juf Sjoukje/meester Sytse Jacomien 

Dinsdag 12.30-14.00 uur 5 Meester Tjeerd Meester Tjeerd 

Bewegingsonderwijs 

Vrij vragen  

 

Vrij vragen  

 

Vrij vragen  

 

Vrij vragen 

Even voorstellen  

Verzuimbeleid 

 

Vrij vragen  

 

Vrij vragen  

 

Vrij vragen 



Woensdag 8.30-10.00 uur 6b/7a Juf Sjoukje/meester Sytse Meester Theodorus 

Woensdag 10.30-12.00 uur 6a Juf Sjoukje/meester Sytse Juf Avalon 

Woensdag 12.30-14.00 uur  7b/8a Juf Sjoukje/meester Sytse Juf Ria 

Donderdag 12.30-14.00 uur 8b Meester Andries Meester Andries 

 

Groep 4b wordt dinsdags vanaf 8.20 uur bij de sporthal verwacht, waar meester Sytse dan al is om 

de les klaar te zetten en de kinderen te ontvangen. Zij lopen (eventueel met fiets aan de hand) rond 

10 uur terug naar school. Groep 3b/4a gaat met meester Sytse lopend heen en weer. Groep 3 loopt 

ook met meester Sytse heen weer. Zij kunnen dus om 14.00 uur weer van school worden gehaald! 

 

 

Groep 6b/7a wordt woensdags vanaf 8.20 uur bij de sporthal verwacht, waar meester Sytse dan al is 

om de les klaar te zetten en de kinderen te ontvangen. Zij fietsen met meester Sytse terug  

naar “De Wynroas”. Groep 6a gaat ook op de fiets heen en weer. Groep 7b/8a gaat met meester 

Sytse op de fiets naar de sporthal en mag na de les zelfstandig naar huis fietsen.  

Groep 8 gaat met meester Andries op de fiets naar de sporthal en mag na de les zelfstandig naar 

huis fietsen.  

Dit geldt ook voor meester Tjeerd met groep 5, mits u per brief of mail toestemming hebt gegeven. 

Anders kunnen zij met meester Tjeerd terug naar school fietsen. 

Groep 5 t/m 8 fietst met de leerkracht naar de sporthal. Mocht een kind geen fiets bij zich hebben 

om één of andere reden, dan loopt hij/zij zelfstandig naar de sporthal.  

De groepen 6 t/m 8 mogen dus zelfstandig de sporthal verlaten en alleen naar huis fietsen. Wanneer 

ouders hier grote problemen mee hebben, dan kunnen zij contact op nemen met de eigen 

groepsleerkracht om een afspraak te maken.                

Goede doelen nieuws. 

Adoptie: 

We gaan nu al weer een poosje naar school en ik wil graag even het volgende 

onder de aandacht brengen. Op maandag mogen de leerlingen geld 

(“zendingsgeld”) meenemen. Van dit geld worden o.a. twee kinderen 

financieel geadopteerd, nl.: Sofia Hurtado uit Colombia en Wahyu uit 

Indonesië. Ze hebben onze hulp nodig om naar school te kunnen gaan. In de 

meeste groepen hangt een kopie met een foto van Sofia en Wahyu en een spaarthermometer, zodat 

de leerlingen kunnen zien hoeveel ze al gespaard hebben. We merken dat het meenemen van het 

geld terugloopt. Alles is welkom: “Vele kleintjes maken een grote”. Laten we er met z’n allen voor 

zorgen dat deze kinderen naar school kunnen blijven gaan. 

Zending en goede doelen  



Postzegels: Er wordt niet veel post meer verstuurd. Er gaat heel veel per email. Het is bij de meeste 

ouders misschien niet bekend, maar toch zijn de postzegels nog altijd van harte 

welkom op school. De postzegels (ruim afgescheurd) kunnen bij de groepsleerkracht 

worden ingeleverd. Die zorgt er dan wel voor dat ze bij mij terecht komen. Waarom 

ruim afscheuren? De opbrengst gaat per gewicht en nu worden de postzegels ook 

niet beschadigd (stukgescheurd). De opbrengst wordt (via meester Bauke) aan een 

goed doel besteed.  

Een paar jaar geleden spaarden we ook plastic dopjes. De mevrouw die ze altijd 

ophaalde, stopte ermee en de actie is toen ook beëindigd. Ik heb een nieuw 

contactpersoon gevonden. Schone plasticdopjes zijn dus weer van harte welkom.  

Doel: van heel veel plasticdopjes kan een hond worden opgeleid als geleidehond. 

Namens het team van ‘De Wynroas’- juf Mattie Folkerts 

 

 

 Studiedag 

Op vrijdag 18 oktober zijn alle leerlingen van alle groepen vrij. Dit in verband met een studiedag 

van alle leerkrachten die gepland stond.  

 Berebelangrijk: Wijziging emailadres in ‘Social Schools’ 
   Wijziging emailadres in “Social Schools” moet u als ouder/verzorger zelf doorvoeren. Dit kan de school 

    niet voor u doen! Wij veranderen het voor u in ParnasSys. 

 

 Ouderbijdrage 

De datum incasso voor de ouderbijdragen (schoolgeld oktober) is maandag 30 september a.s. 

 

 Koeltasjes 

Helaas is de oude niet meer leverbaar en moeten we over op een ander koeltasje.  

Deze tasjes zijn iets groter. Ook de prijs zal hierdoor veranderen. I.p.v. € 2,50 

wordt het nu € 3,00.  

 

 Informatieavonden 

Traditiegetrouw hebben we zo aan het begin van het schooljaar een 

informatieavond.  

Deze avond werd gehouden op maandag  23 september (voor alle groepen). 

Er was ontzettend veel belangstelling en in een ontspannen sfeer konden de kinderen de school en 

hun groep presenteren aan de ouders. Leerkrachten draaiden op de achtergrond mee.  

Wij hebben het als een zeer interessante en plezierige avond ervaren. Fijn dat u allemaal aanwezig 

kon zijn. 

 

 Kinderboekenweek met als thema “Ga je mee op reis”  

De start van de kinderboekenweek woensdag 2 okt. Dit jaar zal er ook weer een boekenmarkt 

In het kort  



georganiseerd worden. U kunt uw tweedehands boeken dus klaar leggen. Meer info volgt 

binnenkort! 

 Geboorte Noud Hendrik.  

Esmee Henstra uit groep 3 heeft een broertje gekregen. We feliciteren haar en haar ouders langs 

deze weg van harte. 

  Heeeeeeel lang moest ik wacht   Zo lief, zo mooi 

En gaf ik mama’s buik een kus   Zo welkom, zo van ons 

Nu mag ik je echt knuffelen 

En trots zeggen: ik ben je grote zus   Roelof, Janneke Annie en Esmee 

                    “Esmee” 

 Noodbrief en activiteitenlijst 

Veel ouders hebben gelukkig de noodbrief en de activiteitenlijst al ingevuld en ingeleverd.  

Er ontbreken er echter nog een paar. In noodgevallen is het erg belangrijk dat we gegevens direct 

bij de hand hebben. We vragen u dan ook de formulieren zo spoedig mogelijk in te leveren, 

wanneer dit nog niet is gedaan. Mocht u formulieren missen, dan horen we dat graag. U kunt ten 

allen tijde een nieuw exemplaar vragen. 

 

 

Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de 

actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden 

het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, 

spannendste en leukste kinderboeken!  

Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken! 

  

Hoe werkt de Schoolbieb-actie? 

• U koopt van 2 t/m 13 oktober 2019 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna 

winkel en levert de kassabon vóór 15 november 2019 in op school.  

• Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna winkel. 

• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een waardebon. 

• We mogen t/m 15 december 2019 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe 

leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.  

  

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de 

actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb. 
  
 

 

U kunt onze school ook op internet vinden op onze eigen website: www.wynroas.nl.  

Deze site is weer opgeschoond en alle groepen zijn weer leeggemaakt en zo zal de site weer verder 

gevuld worden.  

U vindt hier natuurlijk allerlei informatie over de school. Ook kunnen leerlingen werk op de website 

plaatsen. 

De Wynroas online. 

 

Kinderboekenweekactie bij de Bruna 

 

http://www.wynroas.nl/


Maar om redenen van privacy moet u als ouder wel toestemming geven of aangeven dat u er geen 

bezwaar tegen hebt dat er b.v. ook foto’s op de website komen waarop uw kinderen voor komen,                         

als er een project is geweest en hiervan verslag wordt gemaakt met enkele foto’s ter illustratie.   

Bij het noemen van namen worden geen achternamen gebruikt. 

Als u bezwaar heeft kunt u dit kenbaar maken bij meester Andries of meester Jacob. 

In geval van vragen kunt u ook bij hen terecht. 

 

 

Woensdag 25 september was er het jaarlijkse 

schoolvoetbaltoernooi. We deden met maar liefst 5 teams 

mee. Een damesteam, een herenteam en 3 gemengde teams. Er 

werd op een sportieve en fanatieke wijze gestreden. 

Uiteindelijk werden de meiden gedeeld eerst in de poele, maar 

op doelsaldo uitgeschakeld. De jongens wisten het tot de 

finalepoule te schoppen. Hierin wisten ze met 2-0 te winnen van de JLS uit Surhuizum. Echter ’t 

Holdersnêst won met 3-0 en dus moesten we de laatste wedstrijd winnen. De jongens namen al snel 

een 1-0 voorsprong en er waren vele mogelijkheden om deze score uit te breiden. Echter dit wilde 

niet lukken en in de laatste 20 seconden werd de bal nog één keer in de eigen zestien gepompt. Hier 

werd de bal knullig binnengelopen. De 1-1 eindstand was 1 doelpunt te weinig voor de eerste plaats. 

Toch kunnen we trots zijn op deze prestatie! De gemengde teams speelden met wisselend succes. 

Eén team wist uiteindelijk beslag te leggen op de derde prijs. Top! Kortom een prachtige dag. Nog 

even een bedankje aan alle vrijwilligers en aan het goed opgekomen publiek! 

 

  

 

Open in de even weken op dinsdagochtend en in de oneven weken op woensdagmorgen 

Op beide ochtenden extra gelegenheid voor de ouders van groep 1 en 2 boeken te lenen. (kinderen 

blijven in de groep). 

Dinsdagochtend (even weken): 

Ø 08.30 – 09.00 voorbereiden/inname boeken 

Ø 09.00 – 09.30 Groep 8B meester Anne 

Ø 09.30 – 10.00 Groep 7B juf Ria 

Ø 10.00 – 10.30 Groep 6B/7A meester Theodorus 

Ø 10.30 – 11.00 Groep 6A  juf Jenny 

Ø 11.00 – 11.30 opruimen bieb 

 

Woensdagochtend (oneven weken): 

Ø 08.30 – 09.00 voorbereiden/inname boeken 

Ø 09.00 – 09.30 Groep 3 juf Hieke  

Ø 09.30 – 10.00 Groep 3B/4A juf Hannie 

Ø 10.00 – 10.30 Groep 4B juf Hennie  

Ø 10.30 – 11.00 Groep  5 meester Tjeerd 

Ø 11.00 – 11.30 opruimen bieb 

 

Bibliotheek 

Schoolvoetbal 



 

Na de zomervakantie bij ons op school zijn gekomen: 

 

Jelte van der Heide 

Aikje Douwes 

Feline Melles 

Jesse Buist 

Sem Jagersma 

Jorrit Bakker 

 

In oktober komen de volgende leerlingen op 

school: 

 

Fedde Feitsma 

Aron de Graaf 

Wopke - Dirk Beukema 

  

 

 

                    

Leergeld is een landelijke organisatie, bestaande uit lokale Stichtingen Leergeld, die ter plaatse 

steun verlenen aan schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen 

met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. De organisatie werkt nauw samen met het 

Jeugd Sportfonds en Jeugd Cultuurfonds en de  diverse gemeentes De stichting biedt  kinderen de  

kans om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.  

Het gaat hierbij om: contributie van een(sport) vereniging, sportattributen en sport kleding. 

Bepaalde schoolkosten: zoals een fiets of een computer voor het voortgezet onderwijs. Een bijdrage 

voor de schoolreisjes/werkweek excursie. De vrijwillige ouderbijdrage wordt niet vergoed. 

Cursusgelden (toneel, knutselen, schilderen,  dans etc.) muziekles. 

Schoolspullenpas : voor de aanschaf van schoolspullen (geen boeken) alleen voor het voorgezet 

onderwijs. Aan te vragen zijn: 

• Jarige Job  een verjaardagspakket voor kinderen van 4 tot 12 jaar  t.w.v. €35,- 

• Diploma A zwemles voor kinderen van 6 tot 13 jaar 

• Zomer activiteiten zoals: zomerzwemabonnement, spelweek, zomerkamp, ect. 

Voor meer informatie kan men bellen/mailen naar onderstaande nummers. 

  Stichting Leergeld Friesland-Oost 

         E-mail: info@leergeldfrieslandoost.nl  

             Tel: 06 - 456 513 14 (bereikbaar van ma t/m do van 9.30 tot  1200 u) 

               Alg- coördinator Mevrouw M.M van Veen. 

                 Voor de regio Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel,      

         Kollumerland en Schiermonnikoog: 

         E-mail: rcno@leergeldfrieslandoost.nl. Telefoon: 06-15498053   

            (Bereikbaar op maandag van 13.00 tot 16.00 dinsdag en woensdag  

                                                 van 9.00 tot 12.00). Regiocoördinator Mevr. B. Iedema. 

Stichting leergeld 

Nieuwe leerlingen 

mailto:info@leergeldfrieslandoost.nl


Tijdens schoolvakanties alleen per e-mail te bereiken.  

Ga voor meer informatie naar www.leergeld.nl of meld u aan bij www.kindpakket.nl 

 

 

 

 

1 okt.   Start van de “Week van de opvoeding.” 

1 okt.   Bibliotheek open 

2 okt  Wynroaswike / kinderboekenweek met o.a. boeken-en rommelmarkt 

4 okt.   Dierendag 

9 okt.    Bibliotheek open 

11 okt.  Afsluiting “Wynroaswike” 

14 okt.  Schoolraad -/ MZR vergadering 

15 okt.   Bibliotheek open 

16 okt.  Bibliotheek open (extra i.v.m. herfstvakantie) 

17 okt.  Uitgave nieuwsbrief 2 

18 okt.  Studiedag personeel. Leerlingen vrij. 

19 t/m 27 okt.  Herfstvakantie 

29 okt.  Bibliotheek open  

 

 

 

De Mansarde 

Iedere woensdag en donderdag is het op de zolder van ‘De Johannes Looijengaskoalle’ in Surhuizum een 

drukte van belang. Een groep van 16 kinderen uit de groepen 5 en 6 (op woensdag) of 7 en 8 (op donderdag) 

komt van de verschillende basisscholen van Noventa bij elkaar. Maar wat gebeurt daar nu eigenlijk? En 

waarom? 

Op iedere school zitten heel veel verschillende kinderen met evenzoveel verschillende talenten. Sommige 

kinderen gaat het leren makkelijk af. Anderen hebben meer ondersteuning nodig. Er zijn ook kinderen die 

(veel) meer aankunnen dan de juf of meester hen aanbiedt. Een kleine groep kinderen (2,5 – 5 %) zou 

gelabeld kunnen worden als ‘hoogbegaafd’. Deze groep kinderen begrijpt dingen snel, is gevoelig en 

nieuwsgierig. Maar deze groep kinderen is soms ook ongemotiveerd, perfectionistisch en (faal)angstig. 

Hoogbegaafde kinderen zijn, afhankelijk van hun achtergrond, ervaringen en karakter, heel verschillend van 

elkaar. Dat maakt het lastig ze te herkennen in een klas. Waar de één zich aanpast, en graag doet wat de juf 

of meester vraagt, wordt een ander opstandig en gaat voortdurend in discussie.  

Hoe dan ook, deze groep kinderen heeft ook ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld om te begrijpen waarom 

andere kinderen soms anders redeneren en reageren dan zij. Of om te leren om fouten te maken, hulp te 

vragen of door te zetten als iets niet vanzelf gaat. Daarvoor zijn opdrachten nodig die van kinderen vragen de 

grenzen van hun kunnen op te zoeken en te verleggen. En leerkrachten die tijd en ruimte hebben om deze 

processen te bespreken en te begeleiden. Dit is een hele intensieve vorm van onderwijs, die binnen ‘normale’ 

scholen eigenlijk niet te realiseren is. Daarom is ‘De Mansarde’ ontstaan. In deze groep krijgen leerlingen 

wel dit soort opdrachten en deze intensieve begeleiding. Dit is soms leuk en uitdagend, soms ook 

confronterend of frustrerend maar eigenlijk altijd leerzaam. En, heel belangrijk, kinderen vinden er 

herkenning. In gesprekken en samenwerken ervaren ze dat er meer kinderen zijn die andere interesses 

hebben, lastige woorden gebruiken, over dingen doordenken en zich soms veel zorgen maken. Terwijl ze 

hierin in hun eigen klas, of op hun eigen school, soms de enige zijn. 

Data  

  

De Mansarde 

  

http://www.kindpakket.nl/


Inmiddels gaat ‘De Mansarde’ het derde jaar in. Ondertussen gebeurt er ook veel op de verschillende scholen 

van Noventa. Het onderwerp meer- en hoogbegaafde kinderen is op de agenda gezet. Soms wordt er gewerkt 

met een onderwijsassistent of een leerkracht die de kinderen in groepjes of individueel kan begeleiden. 

Verschillende leerkrachten, intern begeleiders en onderwijsassistenten hebben inmiddels ook een opleiding 

gevolgd om (hoog)begaafdheid beter te herkennen en begeleiden. Het zijn mooie ontwikkelingen voor een 

kwetsbare groep. Want zonder de juiste begeleiding en ondersteuning kunnen ook heel intelligente kinderen 

volledig vastlopen. Is dat niet op de basisschool, dan vaak op de middelbare school. We hopen hen meer 

gereedschap mee te geven voor alle hindernissen op hun weg.  

Natuurlijk blijft er ook aandacht nodig voor kinderen bij wie het leren niet gemakkelijk en soepel gaat. 

Daarvoor hebben alle scholen een stevige zorgstructuur, en kunnen ze terugvallen op netwerken, begeleiders 

en speciale scholen. We werken er hard aan om álle kinderen de zorg te bieden die ze nodig hebben, binnen 

de grenzen van ons kunnen. 


