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Beste ouder(s), verzorger(s), 

 
De maand april is in aantocht en ondanks de 
coronacrisis is de lente 'gewoon' begonnen 
en schijnt de voorjaarszon volop. Ook de 
Verbaasbrief valt bij deze weer op de digitale 
deurmat, want er is genoeg te vertellen. 
 
In deze bijzondere tijd is berichtgeving nóg 
belangrijker dan het al was. Zodra er nieuws 
te melden is, delen we dit met u. Via de mail 
houden we u op de hoogte van de praktische, 
schoolgerelateerde gevolgen, die de 
coronacrisis met zich meebrengt. Attendeer 
elkaar zo nodig op dit bericht en deel het 
nieuws, zodat we allemaal goed 
geïnformeerd blijven. 
 
De school is stil en leeg zonder al die vrolijke 
kinderen die we gewend zijn. Iedere dag zijn 
er nog maar een paar kinderen die we 
opvangen met twee leerkrachten, de 
conciërge en een directielid. We vergaderen 
allemaal achter onze eigen computer thuis! 
Helaas zijn er ook al veel evenementen 
afgeblazen en zullen we berichtgeving vanuit 
de overheid afwachten, voordat de koers 
verder kan worden uitgezet. Zo is 
bijvoorbeeld de Kidsrun uitgesteld naar 24 
oktober en moet ook het kamp uitgesteld 
worden. We hopen de kinderen nog een 
leuke andere afsluiting van het jaar te 
kunnen bieden. Nadere informatie volgt op 
een later moment.  
 
Maar er blijft nog genoeg over om deze 
Verbaasbrief mee te vullen! Want hoe gaat 
dat nu dat thuiswerken aan jullie 

schoolwerk? En hoe ervaren de juffen en de 
meesters het om jullie op afstand en via de 
computer te begeleiden? En we hebben een 
nieuwe verbaasitem: de ouders! Hoe ervaren 
die het om hun kinderen te helpen met hun 
schoolwerk als ze ook nog thuis moeten 
werken? (Als er ouders zijn die het leuk 
vinden om iets te schrijven voor de volgende 
Verbaasbrief, dat kan! Klim in de pen en mail 
uw ervaringen naar 
kathelijne.lemmens@rvko.nl). De ervaringen 
van deze ouders zijn vast herkenbaar!  
 
We zijn ontzettend trots op ieders inzet en 
veerkracht. En gevoelens van frustratie, angst 
en verdriet…die mogen er ook zijn! 
 
Mochten de kinderen zich na al het 
schoolwerk nog vervelen: juf Elisabeth heeft 
leuke beweegtips en vanuit de bibliotheek 
zijn er ook nog online mogelijkheden. De HB-
juffen hebben nog een leuke speltip: mens-
erger-je-niet met ándere spelregels! 
 
We wensen u en uw dierbaren veel sterkte. 
Blijf gezond allemaal! We hopen jullie snel 
weer te zien! 
 

 

mailto:kathelijne.lemmens@rvko.nl


In deze nieuwsbrief: 
 

• N.a.v. de persconferentie van 
vanavond: sluiting van de 
scholen tot de meivakantie 

• Belangrijke data (onder 
voorbehoud) 

• Welkom! 

• Nieuws vanuit de ouders 
(#homeschooling) 

• Nieuws vanuit de onderbouw 

• Nieuws vanuit de 
middenbouw 

• Nieuws vanuit de bovenbouw 

• Nieuws vanuit de HB-groepen 

• Nieuws vanuit de bibliotheek 
(leestips) 

• Nieuws vanuit de gymzaal 
(beweegspelletjes!) 

 

Belangrijke data (onder voorbehoud) 
 

• meivakantie 25 april – 10 mei 

• 11 mei Schoolfotograaf 

• 21 en 22 mei Hemelvaart (vrij) 

• 24 oktober Kidsrun 
 

N.a.v. de persconferentie van 
vanavond: sluiting van de scholen tot 
de meivakantie 
In de persconferentie van premier Rutte is 
zojuist medegedeeld dat de scholen gesloten 
blijven tot en met de meivakantie. De RVKO 
volgt zoals steeds de overheidsmaatregelen 
op. 
Concreet betekent dit, dat de scholen van de 
RVKO door zullen gaan met onderwijs op 
afstand. In de afgelopen week hebben onze 
leerlingen, ouders en leerkrachten laten zien 
wat ze in huis hebben: creativiteit, toewijding 
en wendbaarheid. Iedereen heeft er vanuit 
zijn kennis en ervaring voor gezorgd dat het 
onderwijs door kan gaan. Ook de komende 
tijd zetten we met elkaar onze schouders er 

weer onder. We werken er hard aan om te 
zorgen dat zoveel mogelijk kinderen toegang 
hebben tot (digitale) leermiddelen. En we 
doen er alles aan om goed en zorgvuldig 
contact te houden met onze leerlingen. 
 
Als er dingen veranderen in de manier van 
werken op de school van uw kind, dan hoort 
u dat via de leerkracht van uw kind(eren). 
 
De opvang voor kinderen van ouders in vitale 
beroepen zal, zonder tegenbericht, verder 
gaan zoals dat nu loopt. 
 

Welkom! 
Ook al zien we elkaar nog even niet op 
school, graag heten wij onze nieuwe 
leerlingen van harte welkom: 
 
Megin Heijden, Robbie Hulsman, Simon 
Lauwers, Veerle Leentvaar en Lano Lemmers!  
 
Wij wensen de kinderen en hun ouders en 
verzorgers een mooie tijd op Verbazisschool 
WOW! 
 

Nieuws vanuit de ouders 
(#homeschooling) 
 
HOMESCHOOLING I Esther Wiggers (mama 
van Leah BB en Naema MB)  
 
Een maand geleden zaten we aan het eind 
van onze voorjaarsvakantie. Ik was met mijn 
oudste dochter Leah in Londen. Toen was 
China op slot, en eerlijk zag ik er alleen maar 
het voordeel van. Geen grote groepen 
Chinezen om te manoeuvreren in de stad. 
Wat is het leven sindsdien voor ons ook 
veranderd! 
 
Inmiddels hebben we al ruim 2 weken thuis-
scholing erop zitten. Ik weet niet hoe het 
jullie is vergaan, maar tjongejonge, ik heb 
alleen nog maar meer ontzag voor de 
leerkrachten. De eerste dagen kwam de 
verantwoordelijkheid mij rauw op mijn dak 
vallen!! Zo fijn dat de kinderen gelijk op 
maandag al werk konden komen halen. Als 
perfectionist had ik al een dagindeling 
opgesteld en zat ik er met mijn neus bovenop 



- een echte helikopter-moeder. Zoals jullie al 
kunnen verwachten: dat was iets wat het 
voor niemand gezelliger maakte! 
 
Ik had op woensdag een meltdown - de 
gevoelens gingen van chagrijnig naar boos 
naar verdrietig. Mijn man kwam eind van de 
dag thuis. Ik heb mijn schoenen 
aangetrokken en ben een stuk gaan 
wandelen. Ik realiseerde mij: ik kan niks aan 
deze situatie veranderen. We zullen 
regelmatig met teleurstellingen te maken 
krijgen. Ik probeer naar mijzelf en mijn 
kinderen altijd de positieve dingen in zo'n 
situatie te belichten. Maar toen kwam ik 
erachter: er moet ook gewoon ruimte zijn 
voor verdriet, even uithuilen. Laat de 
gevoelens af en toe de vrije loop, zodat we 
de opluchting erna kunnen ervaren. 
Sindsdien is het elke dag een stukje beter 
gegaan. De meisjes weten beter welk 
schoolwerk ze moeten doen. Ik ben ergens 
anders in huis bezig. Vragen moeten soms 
even wachten, of we bellen een juf of 
meester. Een teleurstelling hier en daar. 
Vorige week was een week waar we dalen 
goed hebben kunnen compenseren met de 
toppen! 
 
Leah had vrijdag haar eerste contact met de 
klas via Google Classroom, en Naema heeft al 
zo veel leuke filmpjes van meester Pieter-Jan 
en juf Brenda gehad. Videobellen met 
vriendinnetjes fleuren een dag op. 
Toegelaten op de middelbare school. Soms is 
er tijd voor verdriet en teleurstelling. 
 
Ik hoop dat we hier allemaal GEZOND en 
STERKER uit komen!  
 
Tot ziens, Esther Wiggers 
 
P.S. Ik mis de schoolplein praatjes, de eerste 
dag dat er weer school is zal ik er vast tot 3 
uur staan kletsen:) 
P.S.S. De foto is van afgelopen vrijdag. 
Restaurant Wiggers à la Quarantaine en naar 
de "bioscoop' na afloop. Elk onderdeel door 
iemand voorbereid, en erg gezellig. 
 

 
 
HOMESCHOOLING II Stephanie Blomsteel 
(mama van Thom HB1) 
 
De aanleiding om thuis te moeten zijn is 
vreselijk, maar het feit dat je gedwongen 
wordt om met je gezin heel intens te leven is 
eigenlijk ook heel mooi. Deze periode geeft 
tijd om elkaar echt aandacht te geven en te 
onthaasten. Waar ik in het begin van deze 
periode nog regelmatig in de “haast-modus” 
stond, u herkent het vast wel, word ik steeds 
rustiger. Ik wacht geduldiger totdat mijn 
kinderen ein-de-lijk hun schoenen aan 
hebben, we hoeven namelijk nergens “op 
tijd” te zijn. Ook het huis opruimen is iets 
waar we nu even tijd voor hebben. Dat 
hebben we dan ook maar fijn gedaan!  
 
Voordat ik verder ga, zal ik me even 
voorstellen. Mijn naam is Stephanie 
Blomsteel, ik ben getrouwd met Jeff en ik 
ben de moeder van Thom (8) en Boris (5). 
Thom zit in HB1, Boris zit nog in de 
kleuterklas op een andere school.  
 
Ook voor ons is het thuisonderwijs al weer 
twee weken aan de gang. Voor mij is dat 
wellicht iets eenvoudiger, omdat ik zelf 
leerkracht ben en weet wat het is om 
leerlingen les te geven. Daarnaast is Thom 
een hele brave leerling die altijd heel netjes 
en ijverig zijn werk doet. Je zou dus zeggen: 
Niets aan de hand… Het gaat vanzelf… Maar 
zo is het natuurlijk niet. Mijn kleuter wil 
aandacht en weet in een onbewaakt moment 
snel weer naar de IPad te graaien en ook 
Thom vindt het “gezellig” dat mama er is en 
vindt het maar wat fijn als ik samen met hem 
naar zijn thuiswerk kijk. Tegelijkertijd moet ik 



ook de leerlingen van mijn klas bellen en 
heeft mijn man vrijwel de hele dag 
conference-calls, hij wordt GEK van het 
bellen… Daarnaast wil ik dat al het werk van 
Thom aan het einde van de dag ook echt af is, 
dus word ook ik wel eens onrustig als hij veel 
werk heeft en ook nog moet knutselen, waar 

hij een vreselijke hekel aan heeft      !  
Tijdens het werken met mijn kinderen heb ik 
ook regelmatig contact met mijn eigen 
leerlingen. Het gebeurt wel eens dat ik één 
van mijn eigen leerlingen probeer te 
motiveren door middel van videobellen, 
terwijl Thom en Boris ook zitten te werken. Ik 
kan dan mijn eigen jongens even laten zien 
en zeggen dat ook bij mij thuis gewerkt moet 
worden. Het helpt dan ook wel eens door te 

zeggen dat ik heel streng ben…      . 
Na twee weken durf ik wel te zeggen dat wij 
hier thuis in een prettige “flow” van 
acceptatie komen en dankbaar zijn dat wij 
(nog) niet ziek zijn. Natuurlijk is het het fijnst 
als het normale leven weer begint, maar voor 
nu nemen wij het zoals het is en genieten we 
van elkaar. Ik wens hierbij iedereen sterkte, 
maar ook veel gezinsgeluk in deze periode! 
Hopelijk zien we elkaar weer snel bij het 
wegbrengen van onze kinderen.  
 

 

Nieuws uit de onderbouw 
Ook de kleuters zijn thuis serieus bezig met 
een hun werkjes én hun planning. De juffen 
zijn blij met alle foto’s die ze krijgen van de 
ouders en sommigen hebben ook al aan de 
telefoon gekletst met de juf. We zijn trots op 
jullie! Hier volgt een impressie.  

 

 

 
 



 
 
 
 

 
 
Nieuws uit de middenbouw 
We zijn ook supertrots op alle kinderen uit de 
MB! Thuis wordt hard gewerkt en veel plezier 
gemaakt. Dat is allebei erg belangrijk in deze 
tijd. Leuk om te zien dat nu zoveel meer in de 
natuur wordt geleerd en dat het contact via 
Google Classroom steeds beter lukt. We zien 
foto’s langskomen waarin kinderen koken, 
bakken, knutselen, helpen in de tuin, proefjes 
doen en gezellig spelen. Ook door alle 
filmpjes houden we contact met elkaar. Wat 
laten de kinderen een veerkracht zien!  
 
Hier krijgen jullie een indruk van alle 
thuisactiviteiten.  

 
 

 
 

 



Nieuws uit de bovenbouw: de 
bovenbouw werkt thuis 
Wat kan het leven er opeens anders uitzien. 
Een stille school, een bijna leeg lokaal en de 
juffen en meesters die voor een groot deel 
thuiswerken. Wat is het dan fantastisch om 
te ervaren hoe zelfstandig, creatief en 
begaafd onze leerlingen zijn! Meteen de 
eerste dag werd er hard gewerkt en kwam er 
een groepsapp. In die app worden ook echt 
wel grapjes gemaakt en hilarische filmpjes 
vertoond. Maar hier helpen kinderen elkaar 
ook, met werk en met even wat persoonlijk 
contact. 
 
Ik wil de ouders heel veel complimenten 
geven, zij zorgen ervoor dat de kinderen hulp 
krijgen als ze het nodig hebben en vaak 
helpen ze ook met het maken van een 
rooster. Dit zorgt ervoor dat het werk binnen 
een redelijke tijd af is én er ook tijd is voor 
ontspanning. Dat is een flinke opgave als je 
dat niet gewend bent. Maar het loopt al twee 
weken heel erg goed. Voor de juf en meester 
is het bijzonder om veel vaker dan op school 
direct contact te hebben met de kinderen. 
We bellen en appen wat af. We hebben de 
leerlingen nog veel beter leren kennen, ook 
door de filmpjes die ze maakten over hun 
werkplek en over de challenges. Juf Elizabeth 
zorgt elke week voor leuke, actieve 
spelvormen.   
 
Deze week zijn we gestart met Classroom en 
vrijdag hadden we de eerste ´meeting´. 
Lekker chaotisch, maar uiteindelijk is het al 
18 kinderen gelukt om aan te sluiten. Via 
Classroom is het eenvoudig om een kind (of 
een groepje) een lesje te geven. Er worden 
nieuwe talenten ontdekt, bijvoorbeeld op 
creatief of technisch gebied. De bereidheid 
om elkaar te helpen is enorm. De foto´s laten 
zien dat er ook nieuwe manieren worden 
bedacht om te leren; voor het vak Kosmisch 
kon er ook gekozen worden voor het bakken 
van iets lekkers. En voor verkeer fietsten of 
liepen de kinderen een rondje en bekeken zij 
verkeersborden. Daar maakte ze een kort 
verslagje van. Leah en Naema versierden de 
stoep voor de bakwinkel, met een lieve 
boodschap.  

 

 
 

 



 
 

 
 
Nieuws uit de HB-groepen 
Twee weken geleden zijn wij, net als alle 
andere (basis-)scholen in Nederland, gestart 
met het organiseren van thuisonderwijs. 
Voor de kinderen uit de HB-groepen 
verandert er niet zoveel op het gebied van de 
vakken rekenen, spelling en taal. Dat gaat 
gewoon door m.b.v. het programma Gynzy 
en de Gynzy-doelenboekjes. Voor de lessen 
begrijpend lezen kunnen de kinderen nu 
thuis de Kidsweek-krant ontvangen en de 
bijbehorende lessen maken. Deze zijn te 

vinden via de Kidsweektegel op het Aerobe-
startscherm, waar als het goed is nu iedereen 
toegang tot heeft. Deze week hopen we de 
kinderen via het programma Classroom hun 
(overige) thuiswerkopdrachten door te gaan 
geven en daar ook het gemaakte werk te 
kunnen ontvangen. 
 

 
 
De kinderen hebben thuis hard gewerkt aan 
de het project Kunst. Geïnspireerd door zeer 
uiteenlopende kunstenaars hebben ze 
prachtige, persoonlijke kunstwerken 
gemaakt. Te zijner tijd volgt nog een 
overzichtstentoonstelling. Hier alvast wat 
kunstwerken die we jullie niet willen 
onthouden. 
 

 
(geïnspireerd op Munch) 
 



 
(geïnspireerd op Leon Keer) 
 

 
(geïnspireerd op Escher) 
 
Tijdens het blok persoonsontwikkeling 
werken we wekelijks, zoals u weet, bewust 
aan het ontwikkelen van onze executieve 
functies. In deze onzekere tijden wordt op 
een aantal van deze functies een extra 
beroep gedaan, denk aan flexibiliteit en 
emotie-regulatie. Daarnaast zijn op het 
gebied van thuiswerken plannen, organiseren 
en time-management belangrijke 
vaardigheden waar nu dagelijks flink mee 
geoefend wordt. U kunt thuis ook op een 
hele andere manier werken aan de 
ontwikkeling van executieve functies, 
namelijk door het spelen van 
(gezelschaps)spelletjes. Bij sommige 
spelletjes leer je goed gebruik te maken van 
je reactie-inhibitie (vraag maar aan uw kind 
wat dit betekent ☺) en bij andere heb je 

bijvoorbeeld volgehouden aandacht nodig. 
Verschillende spellen vragen verschillende 
vaardigheden. Veel van u hebben vast nog 
wel het oude, vertrouwde spel ‘Mens-erger-
je-niet’ in huis. Ga dat eens samen spelen 
met als alternatief doel: niet winnen maar 
verliezen! De spelregels zijn u vast nog wel 
bekend, er mag één zelfbedachte regel 
bijkomen. 
Veel speelplezier! 
 
Lieve ouders, we willen u bedanken voor uw 
inzet en hulp bij het begeleiden van het 
thuisonderwijs van uw kinderen. We 
realiseren ons dat dit niet altijd makkelijk te 
organiseren is en veel flexibiliteit vergt. 
 
Lieve kinderen, we zien dat jullie thuis hard 
werken en zijn trots op jullie! We missen 
jullie enorm, de school is stil, leeg en 
ongezellig zonder jullie. We hopen van harte 
jullie over niet al te lange tijd weer in levende 
lijve te zien!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuws vanuit de bibliotheek 
Online (voor)lezen en leren 
Scholen dicht, bibliotheek dicht, maar gelukkig kun je gebruikmaken van online voorleessites, e-
books voor alle leeftijden en Junior Einstein, waarmee je online kunt oefenen voor alle vakken van 
de basisschool. Wil je weten wat er allemaal mogelijk is voor kinderen? Op de pagina Jeugd en 
jongeren vind je een overzicht met alle online mogelijkheden voor 0-18 jaar. Hier lees je over een 
aantal highlights van deze pagina. Sommige zijn gratis door iedereen te gebruiken, voor andere 
moet je lid zijn van de bieb. 

 

Lid worden 
Nog geen lid? Geen probleem! Je kunt gewoon digitaal lid worden van de bibliotheek,  
ook kinderen. Dat is in principe gratis, maar om het abonnement te bevestigen, betalen ouders  
€ 0,01 via iDeal. Een overzicht van de soorten abonnementen vind je hier 

https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/word-lid 
   

 

 

 

Media Ukkie Dagen; mediaopvoeding voor 0-6 jaar. 
Het zijn ongewone tijden en in veel gezinnen zal er flink gebruik 
gemaakt worden van media. Van vrijdag 27 maart tot en met vrijdag 
3 april zijn de Media Ukkie Dagen. Dit jaar met veel tips en adviezen 
die ouders helpen bij al hun vragen over opvoeden met media. 
https://www.mediaukkiedagen.nl 

   

   

 

 

 

De Schoolschrijver voor thuis 
GRATIS voor iedereen beschikbaar: dagelijks een vrolijke korte lees- of 
schrijfopdracht van een kwartier (maar je kunt er langer over doen), waarin 
een kinderboekenschrijver zijn of haar leukste lees- of schrijfsuggestie 
geeft. Kinderen kunnen de opdracht zelfstandig uitvoeren. Iedere dag 

ontvangen? Volg De Schoolschrijver dan via Facebook. Of kijk regelmatig 

hier. 

   

   

 

 

 

Thuis lezen? 
Zie je in deze drukke, chaotische tijden een gaatje om met ons te 

delen wat er goed gaat in het thuis lezen (#ikleesthuis) of digitaal 
lesgeven? Hoe doe je dat, met wie en waar? Misschien een leuke 

foto of eigen filmpje erbij, zodat wij dit kunnen delen met de lezers 

van deze nieuwsbrief of direct in onze Facebookgroep. 

   

 

   

https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/0l1isabriv/imimtwtiuu/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
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Kinderjury: publieksprijs van de Kinderboekenweek 
De Nationale Kinderjury zal vanaf maart 2020 verdergaan als 
Kinderjury - Publieksprijs van de Kinderboekenweek. 

Belangrijke data 
vanaf 28 februari: gratis materiaal online beschikbaar; 4 maart t/m 
10 mei: leesweken Kinderjury; 11 mei t/m 17 mei: stemweek; mei 
2020: bestelperiode promotiepakketten en lessen Kinderjury 2021; 
25 mei t/m 31 mei: bekendmaking genomineerden; 24 juni: 

bekendmaking winnaar van het beste boek volgens kinderen. 
   

   

 

 

 

"Geen enkel idee dus, zeg je?" De agent tuitte zijn lippen. Ik schudde 
mijn hoofd. "Nee meneer, geen idee." Hij bleef naar me kijken."Zeer 
ongewoon deze situatie, jongedame." 

Beginzinnen uit Operatie oma Sjannie van Lysette Geel, ook te 

leen als e-book. Kinderjuryboek voor 9+ 
 
Het zou zonde zijn als er niet meer wordt gelezen voor de Kinderjury 
2020! Veel boeken die op de tiplijst staan, zijn helaas niet online 
beschikbaar (sommige ook wél!), maar je kunt het ook als een kans 
zien om boeken te ontdekken die je anders misschien niet gelezen 
zou hebben. Als je tussen de e-books zoekt op 2019, vind je veel 

boeken waarop gestemd kan worden voor 7-9 jaar en 10-12 jaar. 
   

   

 

  
Op zoek naar meer leestips? Kijk dan eens op onze vernieuwde website. Hier vind 

je bijvoorbeeld leestips voor in de nieuwsbrief van school (0-6 jaar en leestips voor de 

basisschool), maar ook blogs en andere nieuwsberichten. En volg je ons al op Facebook? 

 

  
  

   

   

   

Nieuws vanuit de gymzaal 
Alle sportclubs zijn dicht en jullie hebben ook geen zwem- en/ of gymles meer. Van bewegen blijf 

je fit!! Juf Elisabeth heeft allerlei leuke spelletjes voor thuis! Zo is er een Bingo en een kaartenhuis-

challenge. Ze is benieuwd hoe jullie de spellen vinden en of dat jullie er nog variaties op hebben 

bedacht. Misschien kunnen jullie haar iets laten weten via elisabeth.mul@rvko.nl.  

Veel plezier! 

 

https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/0l1isabriv/pk9aprnfkn/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/0l1isabriv/op0gtok6ti/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/0l1isabriv/09ob8sidsg/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/0l1isabriv/ah47giz8np/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/0l1isabriv/zeplxeegxt/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/0l1isabriv/tewglaxptd/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
mailto:elisabeth.mul@rvko.nl
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/0l1isabriv/oi5ceg8ytc/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/0l1isabriv/3k4mtusewq/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/0l1isabriv/z8pogoblmr/kpfco08tsw/0xurjtiqgm


 



 



 

 



 

 



 



 


