
 
 
Nieuwsbrief 18 juni 2021 
 

Agenda juni  
(NB: aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal. 
(Ouderportaal is leidend) 
 
25 juni locatie HP en LR om 13.00 uur vrij i.v.m. Sint Jansfeest. 
 

Agenda juli 
  1 juli Kennismakingsouderavond nieuwe eerste klas HP 
  5 juli Studiedag leerkrachten. Alle klassen vrij. 
15 juli Laatste schooldag klas normale tijd uit. Alle locaties klas 6 en kleuterklassen. 
16 juli Laatste schooldag 10:30 uit. Alle locaties klas 1 t/m 5.  
17 juli t/m 29 aug Zomervakantie 
 
Hoe de ouderavonden gehouden worden, zal door de klassenleerkrachten worden aangegeven.  
 
Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende 
katernen per schoollocatie. 
 
Beste ouders, 
 
Er is een oud gezegde dat luidt: Met Sint Jan draait het blad zich om. Na de langste dag, waarbij de zon op 
haar hoogste punt staat en het verst van de aarde verwijderd is, treedt er daadwerkelijk een verandering op 
in de natuur. Het hoogtepunt van de bloei in de natuur is echt voorbij. In oude culturen werd omstreeks 24 
juni het midzomerfeest gevierd. In de natuur braken de magische krachten los, zo ervoer men de zonne-
wende. In de oude Keltische culturen probeerden de Druïden tijdens het zomerzonnewendefeest iets van de 
wijsheid van de goden in zich op te nemen met hun rituelen. Het is het natuurgebeuren en het gebeuren in 
de kosmos dat de oproept tot een uitbundig feest. Het naar buiten gaan, gek doen. Voor kinderen hebben 
deze stemmingen in de natuur, deze tradities, rituelen en beelden, nog direct relatie met hun gevoelswereld; 
zij staan nog heel dichtbij de ons omringende werelden. In tegenstelling tot ons; volwassen mensen.  Wij 
kunnen ons veel minder makkelijk overgeven, maar we kunnen het wel proberen. Als is het dit jaar, net als 
afgelopen schooljaar, nog lastiger omdat de ouders helaas nog steeds niet welkom zijn op dit heerlijke jaar-
feest in verband met corona. Ons advies is; trek er ook met je gezin op uit om buiten te zijn, te picknicken en 
als het kan een vuur te stoken. Op school zullen wij het zonder jullie tot een uitbundig zomerfeest maken; 
wel is waaronder schooltijd, iedere locatie op zijn heel eigen wijze.  
 

Formatie volgende week bekend 
De puzzel van de formatie is bijna (!) rond. Per locatie ontvangen jullie over de klassenbezettingen van vol-
gend jaar volgende week, zoals eerder gecommuniceerd, een overzicht. Een enkele collega gaat ons verla-
ten, vanwege een nieuwe uitdaging in het leven of een verhuizing. Dat is altijd even slikken. Maar ook be-
grijpelijk.  
 

Overdracht oudste kleuters naar de eerste klas 
De oudste kleuters gaan hun kleuterklassen verlaten om de stap naar de eerste klas te maken. Op de Vrije 
School Utrecht worden deze kinderen door hun kleuterleerkrachten overgedragen aan de eerste klas leer-
krachten. De overdracht over de zorgleerlingen vind op een later moment onder begeleiding van de IB-er en 
de nieuwe leerkrachten plaats.  
 

Schoolbrede werkgroep seksualiteit en relaties  
Sinds eind 2012 zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan seksualiteit, diversiteit en met name seksu-
ele diversiteit. Scholen hebben daarnaast de taak te zorgen voor een sociaal veilig klimaat in en om de 
school en aandacht te besteden aan burgerschap. Scholen zijn echter vrij om hier zelf invulling aan te ge-
ven. Op onze school hebben ook de leerkrachten een grote vrijheid.  
Het ministerie van OC&W wil hiermee aan de ene kant seksuele dwang of grensoverschrijdend gedrag voor-
komen, maar ook homonegatief gedrag. En aan de andere kant respectvol gedrag dan wel seksuele weer-
baarheid van leerlingen bevorderen.   
Ook in andere kerndoelen zijn aanknopingspunten te vinden met seksuele vorming. Leerlingen moeten bij-
voorbeeld ook voor hun eigen gezondheid en welzijn zorgen en kennis hebben van functies van het lichaam. 



Op onze school wordt impliciet aandacht aan al deze kerndoelen besteed en we willen schoolbreed onder-
zoeken waar de haakjes naar deze onderwerpen in ons leerplan liggen en hoe we in de SOVA lessen expli-
cieter aandacht zouden kunnen geven aan deze onderwerpen, aansluitend bij het leerplan en het gedachte-
goed van de vrije school en de autonomie van de leerkracht die bij ons op school hoog in het vaandel staan. 
Tijdens de eerste bijeenkomst viel mij op dat wij op school best veel doen op dit gebied; maar weinig be-
noemen. Benoemen is een belangrijke vaardigheid voor kinderen die je al van jongs af aan kan oefenen, 
zodat kinderen er als ze ouder zijn makkelijker over praten. Benoemen van lichaamsdelen, maar vooral ook 
op een natuurlijke wijze benoemen van gevoelens, van grenzen en ervaringen, zonder daar meteen een 
emotionele lading op te leggen. 

 
Namens het hele team van alle drie de locaties van Vrije school Utrecht, 
Ines Scheffer, schoolleider en bestuurder. 
 

Wijzigingen administratieve gegevens leerlingen 
Wij verzoeken u vriendelijk zodra er adreswijzigingen van leerlingen of wijzigingen in het mailadres van ou-
ders bekend zijn, dit te mailen naar adminstratie@vrijeschoolutrecht.nl. Op deze wijze blijven de gegevens 
van uw kind actueel en mist u geen informatie vanuit de school.  
 
 

Katern Hieronymusplantsoen 
 

Het Sint-Jansfeest op school vieren wij op vrijdag 25 juni 
Elk jaar vieren we als school het Sint-Jansfeest door buiten rondom het vuur met muziek en zang en een 
klucht (toneelspel door de leerkrachten) samen te komen. Met elkaar zorgen we voor een geweldige sfeer. 
Graag zouden we dit feest met de kinderen én ouders vieren. Helaas is dit nog niet mogelijk, zoals gezegd. 
Wij hopen op klassenpicknick’s van een aantal klassen in de laatste week met ouders en kinderen gezamen-
lijk. Daarover ontvangen jullie bericht van de klassenleerkracht.  
We zullen dit jaar het Sint-Jansfeest vieren in twee groepen: donderdag 24 juni de kleuterklassen en vrijdag 
25 juni met klas 1 tot en met 6 op het grote plein. Vrijdag zijn alle kinderen zoals eerder aangegeven 
om 13.00u vrij. 
De kinderen zullen op de feestdag buiten op het plein rondom een Sint-Jansvuur zingen en de kleuters zul-
len springen. De grote kinderen kijken samen naar de klucht en we zullen iets feestelijks eten en drinken.  
Het zou erg leuk zijn als jullie een bloemenkransen voor je kind maken voor op het hoofd. Via deze link 
vinden jullie een overzicht van een aantal liederen die deze periode worden gezongen op 
school https://www.vrijeschoolliederen.nl/?lb=60b79da5749b3 
 

De kennismakingsouderavond van de ouders van de nieuwe eerste klas op donderdag 1 juli 

om 20:00 uur.  

Dat is altijd een bijzonder moment binnen het team, de overdracht van de oudste kleuters aan de nieuwe 
leerkrachten. Dat moet als het ware een beetje ‘”gevierd’’ worden. De andere leerkrachten van de school zijn 
allemaal aanwezig als de kleuterleerkrachten in de pedagogische vergadering kort de kwaliteiten van ieder 
kind beschrijven. De portretten van de kinderen hangen dan op het schoolbord en worden na deze over-
dracht aan een slinger in de hal van de school gehangen.  
Op deze manier hopen wij dat de kinderen zich al een beetje gekend voelen als zij na de zomer bij hun 
nieuwe leerkrachten komen. 
De ouders van de leerlingen van klas 1 krijgen nog een uitnodiging voor de bijeenkomst op donderdag 1 juli 
a.s. waarin ik jullie graag voorstel aan de nieuwe leerkrachten en wij met jullie de start van deze nieuwe klas 
vieren. De portetten zullen in het lokaal van de eerste klas uitgehangen worden. Iedere ouder beschrijft kort 
zijn of haar kind. Eén van de kleuterleerkrachten zal aanwezig zijn en de intern begeleider om de overdracht 
en deze grote overgang van spelen naar leren met jullie te bespreken.  
 

Evaluatie schooljaar HP 

In de week van 6 juni evalueerden wij als team het onderwijskundige deel van dit schooljaar. Wij doen dit om 
bewust het jaar af te haken en zaken los te laten, mee te nemen naar het nieuwe schooljaar. Waar waren we 
sterk in? Waar hebben we wat te ontwikkelen? De focus lag dit schooljaar in het onderwijs op differentiëren; 
doe je dat? Hoe doe je dat op een passende wijze?  
Inmiddels zijn in alle klassen instructietafels ingericht; bij sommige staat er letterlijk een tafel. In andere klas-
sen kan de tafel uitgeklapt worden en in sommige klassen is het een schuifsysteem. Doel van de instructie-
tafel is dat leerkrachten voor de kinderen die dat nodig hebben een verlengde instructie kunnen geven, of 
een extra uitdagende instructie kunnen aanbieden. 
Differentiatie in het onderwijs is de manier waarop een leerkracht omgaat met de verschillen tussen leer-
lingen in de klas. Doel is alle kinderen met de instructie te bereiken. Voor de wijze van instructiegeven zijn 
verschillende methodieken aan te wenden. Team HP heeft onder begeleiding van een onderwijs adviseur 
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van de BVS coaching en scholing ontvangen op dit gebied. Volgend schooljaar gaan wij een hier mee door. 
Middels verdere scholing, coaching en door collegiale consulatie willen wij dit uiteindelijk borgen in het on-
derwijs dat de leerkrachten aanbieden. 
Er stond natuurlijk nog meer op ons programma, daarover de volgende nieuwsbrief meer. 

 
Berichten uit de kleuterklassen 

Dagritme kleuterklassen 
Aan de levensbehoefte om te spelen wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen bij de kleuters. Spelen is 
noodzakelijk voor een gezonde lichamelijke en motorische ontwikkeling en het brengt de fantasie in bewe-
ging. Deze scheppende fantasie is de basis voor creatief- en probleemoplossend denken op latere leeftijd. 
Ook worden sociale vaardigheden ontwikkeld en geoefend in het vrije spel mede door het feit dat kleuters 
van verschillende leeftijden met elkaar omgaan. 
Een klassikaal deel van de ochtend bestaat uit het dagelijkse ambachts- of ochtendspel. Dit spel sluit aan op 
de seizoenen en de jaarfeesten en gaat gepaard met muziek, zang en beweging. Zo kan het bijvoorbeeld 
gaan om zaaien, oogsten, spinnen, weven, hakken en zagen. Elke ochtend is er het vrije spel. De kleuters 
spelen dan naar eigen voorkeur. De leerkracht begeleidt dit geheel en observeert de kinderen. Vaak ook is 
de leerkracht tijdens dit spel actief bezig met allerlei werkjes  zoals koken, (brood)bakken of de was doen of 
het repareren van speelgoed. Elementen van deze activiteiten komen dan weer terug in het kleuterspel. 
 
Festiviteiten kleuterklas 
Afgelopen weken staat in het teken van de zomer en van Sint Jan. De kinderen 
hebben hun gebruikelijke ritmische dagindeling en weekindeling. Afgelopen tijd 
onderbroken met verschillende festiviteiten.   
In het kleuterschoolreisje gingen de vier kleuterklassen met hun leerkrachten 
en ouderhulp met bussen naar het Vogelnest in Rhijnauwen. Zij hadden een 
heer- lijke speeldag. Daarnaast werd er een wandeling 

naar het Museum Speelklok tot Pierement ge-
maakt voor een voorstelling in het museum 

over aapje Toon met echte speeldozen en 
orgels en gezang. Kers op de taart was 
een sprookjespoppenspel over Doornroos-
je in de zaal van de school. 
 

 

 
 
Berichten uit klas 1 tot en met klas 6 

 

 Watergevecht met de onderbouwklassen 
Donderdag hadden wij een watergevecht met de 

klassen 1 tot en met 6. Voor wie het span-
nend vond en prettiger vond het waterge-
vecht droog gade te slaan was het klei-
ne schoolplein ingericht; hier was het 
mogelijk water bij te tanken en onder het 
toeziend oog van juf Wil droog te blijven 

en op de handdoekjes te liggen 
 

 
 

Klas 5 
Afscheid juf Kris 
Na een hele fijne stageperiode in klas 5 HP, hebben we vorige week op een zonnige dag afscheid genomen 
van Juf Kris. Zij is derdejaars stagiaire van de Hogeschool Leiden. De VSU biedt vele studenten een leer-
plek, om in de klas het vak goed te leren. Klas 5 is die dag naar de Botanische Tuinen geweest in Utrecht. 
Fantastische aanvulling op de plantkunde periode. We mochten ook de vlinderkas bezoeken en liepen zo 
tussen de vlinders door. Als kers op de taart zijn we gaan zwemmen in de Voorveldse Polder, heerlijk ver-
koelend, maar ook sportief, want vele vijfde klassers zwommen het meer in de lengte heen en weer zoals de 
Grieken in de Olympische spelen ook gedaan zouden hebben. Alhoewel deze sport destijds geen onderdeel 
van de Olympische spelen maakte (776 v Chr.). 
 
 



Oude Grieken 
In de vijfde klas staat de cultuur van de Oude Grieken centraal in de vorm van vertelstof van de Mythologie-
en en in het periodeonderwijs. In klas 5 vormen de kinderen vaak een hechte groep. Het wordt minder van-
zelfsprekend om de volwassenen bij hun leven te betrekken. De kinderen praten graag met elkaar over wat 
hen bezig houdt. Ze leven mee en nemen steeds krachtiger stelling tegen onrecht. Regelmatig gaan ze 
daarbij over de schreef, want genuanceerd oordelen is nog niet een vaardigheid die bij deze leeftijd hoort. 
Het is ook de klas waarin pest en plaaggedrag soms opeens kan ontaarden. Klassengesprekken waarin de 
kinderen leren naar elkaar te luisteren en zich uit te spreken voor elkaar, zijn van groot belang. Het denken 
wordt onderzocht, er wordt geëxperimenteerd met denkbeelden, ze nemen stelling, en vergelijken de ver-
schillende gezichtspunten. De vertelstof van dit jaar zijn de Griekse mythen en sagen, waarin de Goden 
worstelen met menselijke eigenschappen als jaloezie en wraakzucht. 
 
Moestuinieren en natuurbeleving 
Klas 5 HP is al enkele weken elke woensdag op de moestuin bij de Koppelsteede te vinden. In de harde en 
nu droge kleigrond willen de plantjes wel groeien. Ook het onkruid en dat halen we dan onder de brandende 
zon weer weg. Afgelopen woensdag was er een extra beleving, toen heeft Robert ons over het blote voeten-
pad geleid. Na wat “Oeh” en “Ah” wenden de voeten aan verschillende ondergronden. 
 

Gevonden voorwerpen 
Aanstaande woensdag 23 juni worden de gevonden voorwerpen van afgelopen tijd uitgestald op biertafels 
op het grote plein. Tijdens het afhalen van de kinderen kunnen jullie langslopen en kijken of er iets van je 
kind tussen ligt. Diezelfde middag gaan de gevonden voorwerpen naar de kringloop. Mocht je die dag niet in 
de gelegenheid zijn om te kijken dan kan je eerder onder de banken in de hal kijken. Daar worden de ge-
vonden voorwerpen opgeslagen totdat ze worden uitgestald.  
 
 

Katern Maliebaan 
 
Sint Jan 
 
Deze week stond in het teken van Sint Jan en vandaag heeft het feest ook daadwerkelijk plaatsgevonden. 
Helaas zonder ouders maar gelukkig wel met een hoop vreugde, dans en spel. De school bruiste van de 
energie! 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formatie 
De formatie laat helaas langer op zich wachten dan gehoopt. Het is in deze tijden echt lastig om de bezetting 
rond te krijgen. We zijn er bijna en maar nog niet helemaal. Zodra het rond is, wordt het complete plaatje 
gecommuniceerd. Een exacte datum is helaas nog steeds niet te geven. 
 



Beter een goede buur dan een verre vriend 
2 weken geleden is er een bijeenkomst georganiseerd voor onze buren in verband met het plaatsen van een 
noodlokaal op het schoolplein voor de eerste klas ’21-‘22. Tijdens dit gesprek hebben de buren aangegeven 
overlast van onze school te hebben tijdens het halen en brengen van de kinderen. De buren zijn zich hele-
maal bewust van het feit dat ze naast een school wonen en enkelen gaven aan te genieten van de geluiden 
van spelende kinderen. Toch vinden de buren het wel storend dat er dagelijks volwassenen en kinderen in 
hun portieken zitten of tegen de gevels en ramen leunen. Veel buren zijn thuis aan het werk en ondervinden 
dan hinder.  
Wij hebben als school onze buren nodig en we willen dan ook iedereen vragen om niet te lang te blijven 
kletsen op de stoepen maar zo snel mogelijk weer naar huis/werk te gaan of een andere plek te zoeken om 
lekker te kletsen. Laat uw kind(eren) niet in de portieken van de buren spelen of tegen de gevels/ramen leu-
nen. 
 
Parnassys (ouderportaal) 
Wij zijn als school overgestapt naar LOVS. Dit is een programma welke de citotoetsen op een andere manier 
analyseert, waardoor wij meer inzicht krijgen in de cognitievevaardigheden van de kinderen en de klas als 
geheel. Door de overstap naar dit systeem, heeft het ouderportaal er 1 werkdag uitgelegen maar alles func-
tioneert nu weer naar behoren. Wel zult u zien dat de voorgaande toetsen allemaal de naam ‘DIGI hebben 
gekregen. Dit heeft geen enkele invloed op de resultaten van uw kind(eren).  
Mocht u vragen hebben over de cognitieve ontwikkeling van uw kind(deren), dan willen wij u vragen om con-
tact op te nemen met de leerkracht zodat hij/zij een compleet beeld kan geven van de huidige situatie. De 
gegevens in het ouderportaal zijn als naslagwerk bedoeld. 
 
 

Katern Leidsche Rijn 
 
Oproep 
Na de zomervakantie zullen alle klassen in ons hoofdgebouw zijn ondergebracht en in de zomervakantie 
worden de noodlokalen weggehaald. Dat betekent dat de meubels van klas 3 verhuisd moeten worden naar 
het hoofdgebouw. Op donderdag 15 juli om 15.30 uur willen we de kasten, tafels en stoelen van klas 3 uit 
het noodgebouw verhuizen. Daarvoor zoeken we sterke, en minder sterke, mannen en vrouwen (jullie dus!) 
om dat voor elkaar te krijgen. We slaan de meubels en spullen op de beneden verdieping op en voor het 
nieuwe schooljaar begint, zorgen we dat de spullen naar boven gaan. 
Graag hoor ik of je kunt komen helpen via: leidscherijn@vrijeschoolutrecht.nl 
 

Afscheid meester Michel 

 
Na 31 jaar als meester gewerkt te hebben op de Vrije School Utrecht én Vrije School Leidsche Rijn, neemt 
meester Michel afscheid van onze scho(o)l(en) en gaat genieten van zijn pensioen.  
In klas 2 heeft meester Michel al enige tijd geleden afscheid genomen van de kinderen en over twee weken 
zullen wij dat als team(s) ook doen. Wij wensen Michel een heel fijne en ontspannen tijd toe! 

 
Bodemonderzoek op de boerderij Wat zit er onder de grond? 
Klas 3 heeft op de boerderij een bodemonderzoek gedaan. Ze groeven een kuil van een meter diep. De boer 
wilde namelijk weten wat er in de grond zit. Want hoe beter de grond, hoe beter de plant!  
We stelden onszelf vragen als: Tot hoe diep gaan de wortels? Zien we verschillende aardlagen? En wat 
komen we nog meer tegen? De kinderen zoomden in op wat er leeft en te vinden is onder onze voeten.  

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:leidscherijn@vrijeschoolutrecht.nl


(W)onderwaterwereld rond de school Wat zit er in het water? 
Van de kleuterklassen tot en met klas 4 zijn de kinderen de afgelopen tijd onder begeleiding van Gustav 
(vader van Jeppe en Emmi) in groepjes naar de sloot tegenover onze school gegaan en hebben daar onder-
zoek gedaan. Dat was een groot succes en de kinderen hadden ontzettend veel vragen en blaakten van 
enthousiasme. Voor herhaling vatbaar! 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
Aankondiging cursus euritmieverhalen door Jiri Brummans 
Beste ouder, 
Ben je (of ken je) een ouder die nieuwgierig is naar het hoe en waarom van de euritmielessen van 'Juf Lara'? 
Bijvoorbeeld omdat jouw kind de verhalen uit de lessen thuis enthousiast naspeelt? 
Dan is het goed om te weten dat Jiri Brummans, de man van juf Lara en ook euritmist, komend schooljaar bij 
de Dynameïs Academie een cursus over deze verhalen geeft, waarbij ouders van harte welkom zijn. Voor 
meer informatie kijk op www.dynameïs.nl onder de tab Dynameïs Academie. 
 

Oproep tuincommissie 
Beste ouders,  
Het mooie weer is weer helemaal doorgebroken. 
De tuincommissie wil heel graag aan de slag in de tuin en kunnen daarbij veel hulp goed gebruiken. De 
zandbakken op het achterplein moeten bijvoorbeeld worden verwijderd/volgestort. De groenstrook aan de 
zijkant van de school willen we egaliseren (de aarde daarvan gebruiken we voor het volstorten van de zand-
bakken). Daarna gaan we de groenstrook inzaaien met bijen- en vlinderbloemen. We horen graag wie zich 
wil aansluiten en kan helpen! 
Meld je aan via tuincommissievsu@gmail.com. 
Namens de tuincommissie een zonnige weekend gewenst.  
Hartelijke groet Eric, Eldin en Dinja 
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Ingezonden mededelingen: 

 
 
 
 



 

Het IHF ondersteunt al ruim 42 jaar materieel en financieel Vrijeschool initiatieven in het buitenland. Door 
de Covid 19 situatie is onderwijs daar vaak amper mogelijk en zijn bijna al deze scholen in grote nood. Hulp 
vanuit onze relatief comfortabele positie in Nederland is dringend gewenst. Wij doen een beroep op u, als 
Vrijeschool ouder of -medewerker, om het IHF met uw donatie te willen ondersteunen. Binnen uw school 
een actie op touw zetten?  Nog mooier, wij helpen u graag! 
Neem een kijkje op de website, bij voorbeeld in de rOndbrief, en stel uw donatie, hoe klein ook, niet uit. 
Het IHF heeft de ANBI status dus uw giften zijn binnen grenzen aftrekbaar voor de belasting. 

Kijk op onze website: www.internationaalhulpfonds.nl    

mail:  info@internationaalhulpfonds.nl  

 

Muziqu voor kleuters 

 
Op zaterdag 26 juni en 3 juli zijn er weer proeflessen van Muziqu! 
Voor alle kleuters die houden van muziek en wel een uitdaging 
kunnen gebruiken.  
 
Muziqu is… 
… wakker worden met je oren 
… samen zingen, dansen, spelen, componeren, improviseren 
… twee jaar lang 30 zaterdagen per jaar muziekplezier! 
 
Kies je favoriete instrument: piano, viool, cello, blokfluit of slag-
werk. 
 
In seizoen 2021/2022 kunnen kinderen die geboren zijn tussen 1 
augustus 2015 en 1 oktober 2016 meedoen aan Muziqu. 
 
Meer info/reserveren? info@muziqu.nl of www.muziqu.nl. 
 
 

 
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.internationaalhulpfonds.nl%2F&data=04%7C01%7Cinfo%40vrijeschoolutrecht.nl%7C90e74ab4466d49b61d9408d92bfc4bea%7C9ed03e33aff643b6ae606db11f0001b2%7C0%7C0%7C637589184873383193%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=S%2FgyAjrRugPlPTZdnejoGLlN1r2hq2UK9rc244hxhrw%3D&reserved=0
mailto:info@internationaalhulpfonds.nl

