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4 juf Angelique is jarig

In deze Nieuwsbrief leest u over:
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~ Nieuws van Gijsje & Doortje
~ BSO nieuws
~ Sport en Cultuurcoach Stichting Welzijn Lingewaard
~ Studiedagen 19 & 20 sept. KINDGESPREKKEN en verder…
~ Een unieke gebeurtenis!
~ Kinderboekenweek Gi-ga-groene Keuze Poster
~ Lezen voor kleuters
~ Boekenmarkt
~ BLINK wereld kennismaking
~ Pluspunt de nieuwe rekenmethode
~ De talent ateliers zijn weer gestart
~ Kermisviering op school (OR)
~ Kinderpostzegels
~ Tot slot



Even voorstellen

Beste ouders/verzorgers,

14.45 uur.
Donderdag 21 juli.
Op weg van Arnhem naar Doornenburg.
Spotify aan met “Don’t stop me now” van Queen.
Sollicitatiegesprek op IKC De Doornick in het mooie Doornenburg.
Bekende omgeving, want ik ben opgegroeid in Bemmel en Huissen.
Spannend én zin in.

En dan is het 29 augustus en schrijf ik dit stukje waarin ik met trots kan vertellen dat ik het komende
schooljaar Ineke Freriks mag opvolgen als intern begeleider.
Na intern begeleider geweest te zijn in Arnhem en Duiven, maak ik graag een nieuwe stap naar IKC
De Doornick, om mede vorm te geven met het team aan goed onderwijs.
Mogelijk heeft u mij de eerste schooldag ’s morgens al even gezien buiten en in de gang. Ik ben 2
dagen werkzaam op De Doornick en kijk uit naar de ontmoeting met u en uw kinderen bij opvang en
onderwijs.

Hartelijke groet en tot gauw!
Ellen de Ronde-Drijfhout
#54 jaar, Gelukkig met Chris en gezin in Arnhem, blij met vriendinnen, zingt graag, groot
onderwijshart.

Nieuws van Gijsje & Doortje

Dit keer een ander soort verhaal dan jullie van ons gewend zijn.
Er wordt ons wel eens gevraagd: “Hoe komen jullie aan een thema en wat doen jullie
allemaal tijdens een thema?”
We kijken welke thema’s er op school worden aangeboden, daar maken wij een keuze uit.
Een thema wordt verdeeld over 6 weken.
Bij een gemiddelde van 6 weken blijkt dat het behandelde taalaanbod van het thema, bij de
kinderen paraat blijft.
Hoe begint een thema voor ons?
Als we het thema “Herfst” waar we nu volop mee bezig zijn als voorbeeld nemen, kunnen we
dat stap voor stap uitleggen.
We kiezen een boek dat bij het thema past. In dit geval komen er meerdere boeken en
vertelplaten aan bod, zoals:
Anna en de herfst, Bobbi in de herfst, Karel in de herfst, Bo en Babs in de regen en Bo en
Babs in de wind.
Daarin kijken we welke items centraal staan. In de meeste boeken komen, o.a. de laarzen,
regen, bladeren, paddenstoel en bosdieren voor.
Daar zoeken we een spel bij: b.v. bingospel of kastanjes tellen.
Bewegingsactiviteiten: b.v. laarzen bij elkaar zoeken, gekleurde bladeren sorteerspel.
Speelmateriaal: b.v. het verzamelen van herfstmateriaal om een verteltafel mee te maken.



Per week zetten we één item centraal, gekoppeld aan één knutselactiviteit per dag.
Daardoor kan het voorkomen dat kinderen die meerdere keren per week komen, met
dezelfde soort werkjes naar huis gaan.
De herhaling zorgt voor het steeds beter leren omgaan met de materialen.
Alle activiteiten die gekoppeld zijn aan een thema zorgen ervoor, dat we alle
ontwikkelingsgebieden van de kinderen in beeld krijgen.

Hoe doen en zien we dat?
De cognitieve ontwikkeling;
Snappen de kinderen de opdracht en kunnen ze ernaar handelen.
Zijn ze geconcentreerd bezig.
De spelontwikkeling;
Spelen ze alleen, naast elkaar of al samen.
De taalontwikkeling;
Door de voorgelezen boeken na te laten vertellen en de woorden te blijven herhalen.
Geletterdheid;
Hebben de kinderen o.a. interesse in het verhaal en beleven ze er plezier aan.
Gecijferdheid;
Kunnen ze tellen, zien ze de logische volgorde.
De fijne motoriek;
Met een knutselactiviteit denkend aan kleuren, knippen, prikken, scheuren etc., hoe
hanteren ze de materialen.
De grote motoriek;
Tijdens een bewegingsspel, b.v. bladeren sorteerspel zoeken in de speelruimte of buiten.
Of kastanjes zoeken en bij elkaar vegen of scheppen.

Telkens om de zes weken krijgen we een steeds beter beeld van de ontwikkeling van de
kinderen. Dit beeld gebruiken we om de Kijk- registratie in te vullen.

Dan nog even ter aanvulling:
-Denkt u eraan bij het wisselen van het seizoen de naam in de jassen te zetten. Dat zou fijn
zijn.
-Wij gaan per dag zeker twee keer naar buiten en sommige kinderen dragen nog een vrij
dun jasje. De temperatuur is ‘s morgens best wel frisjes. Een dikkere jas zou gewenst zijn.
- We vieren de verjaardag en afscheid feestjes nog steeds zonder ouders.

We wensen iedereen een fijne herfstvakantie,
Team Gijsje

Nieuws van Doortje

Hier ook een stukje voor de nieuwsbrief van Doortje.
Wij willen in deze nieuwsbrief het volgende laten zien:
Het werken met thema’s. Elk thema duurt 7 weken, met elke week een ander onderwerp
over dat thema. Op dit moment zijn wij bezig met het thema: herfst. Hieronder de
weekplanning van dit thema als voorbeeld:
(beetje klein ) , maar zo ziet het er uit.



Wij doen zowel activiteiten met de allerkleinsten, als met de oudste van de groep. Denk
hierbij aan simpel  een boekje lezen over het thema, of een knutselwerkje. Dit doen wij niet
elke dag, omdat elke dag anders is en je nooit weet hoe een dag verloopt, maar zodra er tijd
is proberen wij dat wel te doen. Ook kleden wij het lokaal aan naar het thema. Vaak maken
wij een raamschildering, hangen we liedjes van het thema op en hangen we de
zelfgemaakte knutselwerkjes van de kinderen op. Ook kunnen ouders spulletjes meenemen
die passen bij het thema, dit wordt dan voorzien van naam. Zodra het thema afgelopen is
worden de spulletjes/knutselwerkjes meegegeven naar huis. Hieronder een paar foto’s van
het thema.

De liedjes over het thema



Themahoek
Knutselwerkje bij thema

BSO ‘t Speelhuukske

Inmiddels zijn we alweer een aantal weekjes onderweg in het nieuwe schooljaar.
Ook met de BSO hebben we een fijne start gehad. De kinderen kennen elkaar nu goed en er
wordt leuk samen gespeeld.

De BSO is flink gegroeid. We zijn inmiddels gestart met een 2e basisgroep. Dit houdt in dat
op dinsdag en donderdag de groep gesplitst wordt op het eet-en drinkmoment. Zo is er meer
rust aan tafel. De kinderen weten ook precies in welke groep ze zitten. Hiervoor hebben we
ook een lokaal tot onze beschikking.

Dit schooljaar zijn we gestart met het Thema beroepen: “Later als ik groot ben.. “. Hier
hebben we onze activiteiten op aangepast en een uitstapje gemaakt naar onze buren bij de
Merlijn. Hier kregen wij een rondleiding. We proberen de komende periode nog meer
uitstapjes te plannen.

Ook hebben we aandacht besteed aan de week tegen
pesten. Eerst bespraken wij met de kinderen wat pesten nou eigenlijk is en of hij/zij zelf wel
eens gepest is of juist iemand heeft gepest. Maar ook over wat nou het verschil is tussen
plagen en pesten. De kinderen bekeken ook een filmpje waarin Roxanne Hazes een
prentenboek voorlas over pesten in de klas. Hier hebben wij daarna over doorgepraat. Wat



je bijvoorbeeld kunt doen als je gepest wordt. De kinderen waren heel open en eerlijk. Dat
was mooi om te zien!

De eerste studiedagen zijn alweer achter de rug. De maandag gingen we met de kinderen
naar de kermis. Daar haalden we oliebollen en aten ze natuurlijk lekker op.
Op dinsdag zijn we met de bus naar Bemmel geweest. Daar gingen we naar de Ward
(natuurgebied) voor een picnic. Een hele belevenis voor de kinderen, want sommige
kinderen hadden nog nooit in een bus gezeten!

De kinderboekenweek krijgt ook bij ons veel aandacht. De kinderen brachten zelf een boekje
mee. Ook dansten we lekker op het lied van ‘Kinderen voor Kinderen’!



Voor de komende periode staan er natuurlijk ook veel leuke dingen op het
programma…Hierover meer in de volgende nieuwsbrief!

Sport en Cultuurcoach Stichting Welzijn Lingewaard

Wil je je lekkerder in je vel voelen? Wil je gezonder leven en is je gewicht een
probleem?
Start dan met Go! Gezond onderweg. Het team van Go! weet alles van een gezonde en
energieke leefstijl. Zij helpen jou op weg, zodat je weer lekker in je vel zit.
Centraal staat: goed en lekker eten, regelmatig met plezier bewegen en sporten en
elke dag tijd om te relaxen!

Kijk voor meer informatie op www.go-nl.nl of neem contact op met de
kindergezondheidscoach via info@go-nl.nl of via 06-44554932 (Sonja Edelaar).

Rosanne de Groot

Sport en Cultuurcoach Stichting Welzijn Lingewaard

Leerzame studiedagen voor het team op 19 & 20 sept

1. KINDGESPREKKEN
Het doet ons goed om dit schooljaar in 3 bijeenkomsten het thema ‘kindgesprekken’ te
plannen op studiedagen of teamvergaderingen. Op 19 sept was de eerste bijeenkomst voor
ons als team onder leiding van Ellen Aanen.
Samen over onderwijs praten met kinderen en ouders is belangrijk. Dat ervaren we steeds
weer tijdens onze jaarlijkse driehoek gesprekjes: de mening en beleving van het kind brengt
ons verder in het bieden van de juiste onderwijsbehoeften. Graag willen we ons blijvend
bekwamen in de soorten gesprekken en vaardigheden.

Aan het eind van deze eerste bijeenkomst hebben we onze kennis en
gespreksvaardigheden om pedagogisch-didactische kindgesprekken te voeren, uitgebreid.
We oefenen de komende tijd met het vertalen van de informatie van het kind naar de
onderwijsbehoeften. Het luisteren, samenvatten in de woorden van het kind, en het
doorvragen, oefenen we bewust met elkaar en vervolgens in onze eigen groepen.

De ervaringen hiervan delen we samen op het eerstvolgende studiemoment.

http://www.go-nl.nl/


Ook bij ‘welk type gesprek we voerden’ en ‘wat we te weten wilden komen door het
kindgesprek’ staan we stil. Hoe verliep het gesprek en wat vonden we sterk, minder sterk of
nog lastig. Uitdagingen om als team mee aan de slag te gaan op de 2e bijeenkomst onder
leiding van Ellen Aanen.

Mocht uw kind thuiskomen met de opmerking: “De juf heeft een gesprekje met me gevoerd”,
dan weet u nu, dat de juf ‘t geleerde aan het oefenen is om nog meer te leren over wat uw
kind nodig heeft in zijn/haar ontwikkeling.

2. EN VERDER tijdens de studiedagen:
Heeft Ans van Veldhoven, plusgroep leerkracht, ons meegenomen in de
achtergrondinformatie van en het aanbod aan de meer begaafde leerlingen. En hoe dit vorm
te geven in de eigen groep.

Alice Nijboer van schoolmaatschappelijk werk en gezinscoach gaf een toelichting op haar
taken en samenwerking met het IKC de Doornick. Op de maandagmiddagen is ze op onze
locatie aanwezig.

Ellen de Ronde maakte nader kennis met alle collega’s. Zij volgt Ineke Freriks op als IB-er.
Er was ook tijd voor leerkrachten om te werken aan administratie, werkgroepen en
commissies.
Het ontwikkelteam ‘Begrijpend Luisteren/Lezen’ liet ons kennis maken met Lesson Study.
Een methode om de instructie van de lessen begrijpend lezen inhoudelijk te versterken.
Dit schooljaar oefenen we deze manier en evalueren onze ervaringen.

Een unieke gebeurtenis!

Op een zonnige dinsdag in
september heeft het
schoolteam het schutterspaar
gefeliciteerd.
Bijzonder omdat de kinderen
van het koningspaar nog deels
in de basisschoolleeftijd zijn.
Het schuttersfeest is een
traditie in Doornenburg
waarvan wij als IKC team
vinden dat deze doorgegeven
moet worden aan de jeugd!



Kinderboekenweek Gi-ga-groene Keuze Poster

Er zijn zoveel
gi-ga-groene kinderboeken
dat je soms
door de bomen
het bos niet meer ziet…

Behalve in dit handige Boekenbos. Zie de bijlage.
Je ziet er boeken met natuur-avonturen, boeken over klimaat, insecten, vogels,
planten,wilde dieren of stadsnatuur.
Het hele jaar rond genieten van de natuur, is heerlijk.
Uw kind kan zijn/haar gekozen boek reserveren via de bieb op school.  Niet alleen tijdens de
kinderboekenweek, maar het hele jaar door natuurlijk!

Op 6 okt openden we de kinderboekenweek met zang en dans op het schoolplein.  Bieb
Experts deelden de bijbehorende themaboeken uit, waarin elke groep de komende tijd het
‘gi-ga-groene’ zal beleven.

Plezier in lezen is de basisvoorwaarde om tot een goede leesontwikkeling te kunnen komen.
Maar veel lezen heeft nog meer voordelen. Zo wordt de woordenschat verbreed en het
leesbegrip en tekstschrijven beter ontwikkeld.
Het gaat erom dat kinderen genieten van verhalen, gedichten en informatieve teksten.
In dit verband komt op 20 okt Marieke van Engelen (OBGZ) in de groepen 1 t/m 5 interactief
voorlezen. In groep 7/8 geeft ze een workshop met als thema: Nepnieuws.
Er worden dit schooljaar nog meer leesbevorderingsactiviteiten gepland, zodat alle kinderen
hierin kunnen delen. Wordt vervolgd.



Lezen voor de kleuters

Geschreven  door:Lana,Lara,Dewie, Lynn.
De start van de kinderboekenweek heeft groep 8 gedaan door voor te lezen aan de kinderen
van 1-2B.

Eerst deden we dat met een kleuter, maar we gaan nu met meerdere kleuters lezen dat kan
een kind alleen doen maar ook met tweetallen. Ze kiezen een prentenboek uit in de bieb op
school en die gaan ze voorbereiden in de pauze, nadat
ze dat hebben gedaan worden ze gekoppeld aan een
paar kleuters. We hebben ook een lijst en dan worden
er kinderen gekozen en zo komen elke week kinderen
aan de beurt.

Je leert om voor te lezen aan een grote groep. Voor de
kleuters is het ook goed om er naar te luisteren en ze
leren ook nieuwe woorden en houden hun aandacht
erbij, je moet ook tussendoor wat vragen stellen dan
kunnen de kleuters er op antwoorden en kunnen ze dat
misschien vaker doen. En je kan ook vragen aan de
kleuters wat ze ervan vonden of ze het leuk vonden of
niet. We hopen dat ze het leuk vinden dat wij komen
voorlezen en als je klaar bent dan breng je de kleuters
weer terug naar de klas en dan volgende week is weer
iemand anders aan de beurt met nieuwe kleuters.

Boekenmarkt

Ter afsluiting van de Kinderboekenweek was er, in samenwerking met de OR, op vrijdag 14
oktober een boekenmarkt. Vanwege het slechte weer vond de boekenmarkt in de bso plaats.

Er is hard gewerkt door alle bieb experts om de markt op te bouwen en te versieren in een
gifgroene kleur. Er liep zelfs een groen ballonnen dier rond.De read shop was er met nieuwe
boeken. Maar ook de tweedehands boeken werden goed verkocht. De koffie thee en ranja
werd gratis geschonken of met een vrijwillige bijdrage. Mede dankzij het inzamelen en
verkopen van zoveel boeken is er een mooie opbrengst van 138 euro. De bieb krijgt nieuwe
plastic tussenzetters en de rest gaat naar de OR voor de organisatie van activiteiten.



Het was fijn te zien dat er door de grote opkomst weer heel veel boeken een nieuwe
eigenaar kregen. Heel veel leesplezier allemaal!

BLINK-wereld Kennismaking

De afgelopen periode hebben we ons verdiept in verschillende wereldoriëntatie methoden.
Onze vraag: welke methode is passend bij onze visie en missie?
Onze kinderen zijn nieuwsgierig naar morgen: wat we leren, ontdekken en onderzoeken,
staat hierbij voorop.
De kerndoeldekkende methode BLINK sprak ons aan, mede omdat deze:

● ook het kerndoel ‘Burgerschap’ totaal geïntegreerd laat zien;
● betekenisvolle thema’s bevat;
● nieuwsgierigheid motiveert;
● essentiële kennis en vaardigheden aanbiedt;
● steeds weer een nieuwe beleving van verschillende werkvormen teweegbrengt;
● de leerkracht essentieel de regie laat houden en verbanden laat leggen.

Onlangs ontvingen we de uitgever van Blink op school. Tijdens de gegeven informatie
groeide ons enthousiasme als vanzelf naar : We vragen een licentie en gaan aan de slag om
te ervaren hoe deze methode werkt en natuurlijk wat de kinderen ervan vinden.
Inmiddels zijn we in de groepen gestart met het thema: "Wow de wereld".
In groep 4-5 komen ruimtereizigers aan bod. Groep 6-7 behandelt de aardse extremen en
voor groep 8 is het deelonderwerp: wereldsterren.
De kinderen van groep 6 t/m 8 werken ook met TopoMaster.
TopoMaster is een spannende online game waarmee kinderen topografie leren. De app is
samen met National Geographic Junior ontwikkeld en bevat prachtig beeldmateriaal en
aansprekende informatie. Door topografie te oefenen met bijzondere weetjes van onder
andere dieren, gebouwen en het landschap onthouden leerlingen de toponiemen beter.



Pluspunt de nieuwe rekenmethode

Dit schooljaar zijn de groepen 3 t/m 7 gestart met de nieuwe rekenmethode: Pluspunt. We
volgen de implementatiecursus.Ook het digitale deel komt aan bod. Onze ervaringen zullen
worden geëvalueerd en vervolgens leiden tot het samenstellen van een kwaliteitskaart.
Deze kwaliteitskaart zal in de groepen 3 t/m 8 volgend schooljaar als leidraad gelden.
Jaarlijks bespreken we deze kwaliteitskaart en passen we deze waar nodig aan wat betreft
de doorgaande lijn, aanvullende materialen en met extra uitdaging voor de begaafde
leerlingen.

Groep 8 volgt dit schooljaar nog de ‘Wereld In Getallen’ methode. Hierin zit voor hen volop
instructie en herhalingsstof uit het voorgaande leerjaar. Eventuele hiaten worden zo op een
voor de leerlingen bekende werkwijze getraind. In de huidige groep 8 vindt dus de definitieve
afronding van de methode ‘Wereld In Getallen’ plaats voor De Doornick.

De Talent Ateliers zijn weer gestart

Naast onze focus op rekenen/taal/lezen en het opbrengstgericht werken, richten wij ons op
de talentontwikkeling van onze leerlingen.
Hiervoor hebben wij zogeheten 'Talent Ateliers' in het leven geroepen.

Samen met enthousiaste vrijwilligers van 't Blauwe Huukske krijgen de leerlingen van groep
6 t/m 8 dit schooljaar een aantal ateliers aangeboden. Talent kan/moet je immers ook
doorgeven!
Voorbeelden van ateliers zijn: figuurzagen, solderen, mozaïek, koken, pyrografie, schilderen,
fietsband plakken, waterraket en tassen maken.

Data:
Ronde 1: dinsdag 11 en 18 oktober
Ronde 2: dinsdag 28 februari en 7 maart
Ronde 3: dinsdag 9 en 23 mei

Tijd:
Van 13.30 - 14.15 uur

Locatie:
School en 't Blauwe Huukske



Bij het figuurzagen hoorde ik:

“Dit figuurzaagje blijft nog heel.”
“Kijk, ik klem het plankje even stevig vast,
dat maakt het zagen makkelijker. Probeer
maar!”

Hier zijn we in de fietsenmakerij van
‘t Blauwe Huukske……..

waar jong en oud aan het repareren is!
Banden plakken!
Handig als je dat onderweg zelf kunt fiksen.



“We draaien gekookte appelstukjes door de
zeef en ook de andere kant op.

“Kijk nou, hier is ook nog appelsap…”

Vanavond lekker thuis laten proeven ervan!

Ik dacht al …….
Oei, wat ruik ik toch?

“We leren met een soort elektrische pen in
hout te branden…

En dat heet pyrografie!”



We maken onze ‘eigen handen tekening’ en
gaan aan de slag met verf en penseel door
de handen strak te dekken. Een papje
maken van de verf, dan gaat het soepel.
“Mag je er ook een armbandje bij maken?

Volgende week verder….
We zijn zo benieuwd naar de
‘handgeschilderde’ werkstukken!

“Arnold is de leader”, hoor ik Evelien
zeggen tegen het groepje. Hier wordt flink
geknutseld aan de waterraketten.

Zouden ze echt de lucht in gaan?
Benieuwd!



Van lapjes maken we een tas. Ik heb al een
lapje met spelden omgezoomd…

Nu stikken aan de naaimachine.
Spannend!

Niet te veel gas geven….

Ja het lukt en de draad zit nog in de naald.

Wat mooi om steengoed op deze manier te
hergebruiken.
De ouderen zorgen voor kleurrijke stukjes
en staan de kinderen met raad en daad bij.
Het begin van de fantasierijke vissen is
gemaakt.

Volgende week verder en dan zien we de
eindresultaten in onze fantasie
rondzwemmen…..



“Kijk, mijn driedimensionale werkstuk
heb ik gesoldeerd, stukjes koperdraad met
tin aan elkaar vastgemaakt.”

Spannend en goed gelukt

Kermisviering op school (OR)

Op vrijdag 16 september 2022 werd het schoolplein omgetoverd tot kermisterrein.
Voor alle kinderen was er een leuk programma georganiseerd.
Met medewerking van Schutterij Gijsbrecht van Aemstel van Doornenburg en
Honderdmorgen konden de kinderen meedoen aan een workshop vendelzwaaien en
schieten. Het spijkerslaan was als vervanging van het houthakken van de bielemannen.
De onderbouw kon ook nog koekhappen, ringgooien en eendjes vangen. Er was ook een
springkussen aanwezig voor de onderbouw. De kinderen van Gijsje konden ook nog even
lekker springen. Voor de bovenbouw werd dit vervangen door een estafette en 3 op een rij.
Alle kinderen zijn getrakteerd op een schaaltje traditionele poffertjes en een bekertje ranja.
Groep 8 mocht aan het einde van de ochtend 'koning(in)schieten'. Lana en Jenna werden
benoemd tot schutterskoninginnen en kregen hun sjerp omgehangen door het koningspaar
Marcellino en Beau Kummeling.
Het programma werd afgesloten met een feestelijke vendelhulde door de vendeliers van de
schutterij.
Wij danken de schutterij voor hun medewerking en de ouders voor hun hulp deze ochtend.
We kijken terug op een geslaagde ochtend!



Kinderpostzegels 2022

Gemaakt door Dide & Quincy
Wat moet je doen?
We gingen langs de deuren met een mapje.
We mochten een hele week gaan verkopen met de hele klas.
Het thema van dit jaar was Donald duck. Dit jaar kon je ook meer kopen als alleen
kinderpostzegels. Het goede doel was voor kinderen die een te vol hoofd hadden met het
naar school gaan.

In het mapje zaten verschillende dingen zoals: stickers voor op de deur dat er niet meer
kinderen aan de deur kwamen, en een niet thuis briefje, dat is een briefje als je niet thuis
was,dan deden we, dat briefje in de brievenbus en daar stond de website op waar je spullen
kon bestellen. En een formulier, en dit jaar kon het ook via een QR-code.

En er was ook een spel en dat heette power jumper.Je kreeg elke dag weer nieuwe power
ups.Met elke verkoop die je had verkocht kreeg je weer een nieuwe power up. De eerste
dag hadden we heel veel punten, maar het werd elke dag minder. En elke dag kon je de
resultaten zien  van het geldbedrag. En je had elke dag weer een nieuwe challenge.En er
was elke dag weer een leuke wind mee show. En er werd elke dag een hulpje uitgekozen.
En het leukste van de actie vind ik dat je met je klas een reisje kon winnen.

Alle IKC-medewerkers wensen jullie een mooie herfstvakantie toe




