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Laatste nieuws Ichthusschool 
De eerste 5 schoolweken zijn inmiddels alweer achter de rug. We hebben alle 
kennismakingsgesprekken kunnen voeren. Fijn dat iedereen daar gehoor aan geeft en dat alle 
kinderen daar inmiddels ook rol in hebben gekregen.  
 
In week 10 staat er een spreekweek gepland. We zijn gewend dat er in die week 
oudergesprekken plaatsvinden. Deze zijn facultatief, zowel ouders kunnen een gesprek aanvragen 
als collega`s. Mocht er nu eerder een gesprek nodig zijn, aarzel dan niet en plan een gesprek in 
met de leerkracht(en) van uw kind.  
 
Kliederkerk 
Verslag van de Kliederkerkdienst van 11 september: 
We kijken terug op een geslaagde Kliederkerk! 
Circa 70 kinderen + ouders waren aanwezig! Het thema was David en Goliath. 
Zelfs ook mensen buiten de kerk! 

 
Noteer de volgende kliederkerk alvast in uw 
agenda: zondag 20 november gaat het over de 
"storm op het meer" 
 
Luuk Vermeulen 

 
 
 
 
 
Administratieve zaken  
Vrijwillige ouderbijdrage 
Op 1 oktober zullen de ouders van de onderbouwleerlingen een betaallink ontvangen voor de 
vrijwillige ouderbijdrage van dit schooljaar.  
Binnen "Schoolkassa" bestaat de mogelijkheid om een extra bedrag/donatie over te maken.  
Wij zijn verheugd dat een aantal ouders daarvan gebruik heeft gemaakt en willen hen, via deze 
weg, daarvoor hartelijk bedanken.  
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Wij zullen ervoor zorgen dat het geld aan activiteiten voor leerlingen besteed zal worden.  
De ouders van de leerlingen van de groepen 7 en 8 ontvangen in januari de betaallink, de ouders 
van de leerlingen van de groepen 5 en 6 in april.  
In hoofdstuk 9 van de jaargids staat over de vrijwillige ouderbijdrage een uitgebreide toelichting 
beschreven. Deze jaargids vindt u op onze website onder: PCB Ichthus – informatie. 
 
Wijzigen van persoonlijke gegevens - ParnasSys  
Wilt u een wijziging doorgeven betreffende uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld een ander 
telefoonnummer, nieuw adres, ander noodnummer... Wilt u dit dan doen via de mogelijkheid in 
ParnasSys-Ouderportaal (Profiel) Het is niet noodzakelijk om de telefoonnummers van de ouder(s) 
ook te vermelden bij noodnummers.  
Ouders worden altijd als eerste gebeld, krijgen we geen contact dan zullen we gebruik maken van 
de noodnummers. Dat kunnen zijn; opa/oma, buren, oppas...  
Heeft u meerdere kinderen bij ons op school? Het doorgeven van wijzigingen van gezinsgegevens 
is dan voor 1 leerling voldoende. De contactformulieren komen automatisch bij de administratie 
terecht en worden binnen enkele dagen verwerkt.  
 

Geertje de Groot, administratief medewerkster van de Ichthus. 
 
Verlofregeling 
Voor ouders is niet altijd duidelijk wat de procedure is voor een verlofaanvraag. Ook is niet altijd 
duidelijk waar wel of niet verlof voor aangevraagd kan worden. Hieronder staat de tekst uit de 
onze schoolgids, zodat u nog eens kunt lezen hoe de verlofprocedure is geregeld en waar verlof 
voor aangevraagd kan worden:  
 

 

10.7   Verlofregeling 

Wat de regio-indeling voor de vakantieregeling betreft behoort onze school tot de regio Midden  

Nederland. De vakanties voor het schooljaar leest u in de jaargids. In de leerplichtwet staat dat uw  

kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar  

van de school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk.  

Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de  

regels voor zo’n uitzondering houden. 

 

Vakantie onder schooltijd mag niet, tenzij uw kind tijdens geen enkele schoolvakantie op vakantie  

kan gaan vanwege de specifieke aard van het beroep van (één van de) ouders. In dat geval mag  

de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrijgeven, zodat er toch één gezinsvakantie kan  

plaatshebben. Let wel: rooster-problemen op het werk van (één van) de ouders is géén reden voor  

vakantie. 

 

Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van  

het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijkt. Ook dient uit de toelichting te blijken  

waarom de ouder geen vrij kan nemen in de reguliere schoolvakanties. Verder dient u met de  

volgende voorwaarden rekening te houden: 

- in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van 

tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk 

was; 

- de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan; 

- de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. 
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Verder kan verlof gegeven worden als er ‘andere gewichtige omstandigheden’ zijn. Onder ‘andere  

gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling  

liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan een dag vrij worden gevraagd. Hierbij moet worden  

gedacht aan: 

- een verhuizing van het gezin; 

- het bijwonen en van een huwelijk van bloed- of aanverwanten; 

- ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten; 

- overlijden van bloed- of aanverwanten 

- viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum of het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig 

(huwelijks) jubileum van bloed- of aanverwanten; 

- verplichtingen voor uw kind die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. 

De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’: 

- familiebezoek in het buitenland; 

- vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding; 

- vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden; 

- een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te 

gaan; 

- eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte; 

- verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. 

 

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere  

gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk ingediend te worden bij de administratief  

medewerkster (Geertje de Groot) van de school (bij voorkeur minimaal 8 weken van tevoren). Haar  

mailadres is: g.groot@pcb-ichthusschool.nl. Het aanvraagformulier kunt u vinden op onze website.  

 

Uiteindelijk neemt de directeur een besluit over de verlofaanvraag voor een periode van maximaal  

10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof meer dan 10 schooldagen beslaat wordt de aanvraag  

doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. Deze neemt een besluit, na de directeur te hebben  

gehoord. Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de  

leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. De directeur is verplicht dit aan de  

leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt  

opgemaakt. 
 

Belangrijk voor een verlofaanvraag is dus onderstaande: 

Het formulier om verlof aan te vragen staat op onze website:  
https://pcb-ichthusschool.nl/ouders/verlof-aanvragen 
 
Een ingevuld verlofformulier kan gemaild of afgegeven worden aan Geertje de Groot, onze 
administratief medewerkster (Dit kan ook via de leerkracht van uw kind bij haar terechtkomen). 
Haar mailadres is: g.groot@pcb-ichthusschool.nl Zij zal na afhandeling van de verlofaanvraag 
ouders terugmailen. 
 
 
 
 
 

 

mailto:g.groot@pcb-ichthusschool.nl
https://pcb-ichthusschool.nl/ouders/verlof-aanvragen
mailto:g.groot@pcb-ichthusschool.nl
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Project `Kerk en school` 
De afgelopen periode hebben verschillende collega`s van de Ichthus en de Rank samen met de 
predikanten van alle kerken van Schoonhoven het jaarlijkse project Kerk en School voorbereid. 
Tussen 19 en 30 september staan alle Bijbelvertellingen in het teken van het thema van dit Kerk 
en School project. Zondag 2 oktober wordt er in alle kerken van Schoonhoven aandacht 
besteed aan dit thema. Dan hangen alle werkjes die door de kinderen gemaakt zijn in de 
verschillende kerken. Hieronder vindt u de uitnodiging voor deze 4 diensten: 
 

Uitnodiging  

 Kerk- en Schooldienst 
  

 

  

Thema: Gi-ga-goed! 

Gi-ga-goed, dat is de schepping! Wat zijn bomen en bloementjes prachtig, wat zingen de 

vogels mooi en wat zit het menselijk lichaam prachtig in elkaar. Maar bij het scheppen 

denken we in Genesis 1 niet alleen aan ‘maken’, maar ook aan ‘orde en ruimte creëren’. Op 

iedere dag maakt of vult God ruimte voor een leefbare schepping. Zo is alles ‘gi-ga-goed’. En 

de Here God is ‘gi-ga-gastvrij’. Hij bedoelt de schepping als een groot huis om in te wonen, 

bij Hem. Stel je maakt een huis, groot of klein en dat dit huis de schepping is en gaandeweg 

gevuld wordt……voor zo’n huis, waarin God je gastvrij ontvangt, wil je natuurlijk goed 

zorgen. Hoe doen we dat? 

In de protestantse kerken en gemeentes in Schoonhoven en Willige Langerak zal op zondag 2 

oktober een speciale dienst Kerk en School gehouden worden, waarin dit thema de aandacht 

krijgt. Het thema is op school al opgepakt en er zijn en worden al Bijbelverhalen over verteld. 

En er wordt gewerkt aan een mooi huis. Het thema gaat door in de Kinderboekenweek omdat 

dit thema ook het thema van de christelijke Kinderboekenweek is. Werkstukken die 

kinderen/groepen maken zullen 2 oktober in de kerken opgehangen worden, die kunt u na 

afloop ook met uw kind bekijken en ondertussen een kopje koffie of thee drinken. 

Graag willen we u uitnodigen om met uw kind(eren) één van de diensten bij te wonen. De 

adressen en aanvangstijden vindt u hieronder. Voelt u vrij om te komen, ook al bent u niet 

gewend om naar een kerk te gaan. Wij hopen dat u erbij bent en dat we met elkaar mooie 

diensten hebben. 

We hopen u en de kinderen zondag te zien. 

Met vriendelijke groet, 

De leerkrachten van de Rank en Ichthus 
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Hervormde Gemeente Schoonhoven,  
Grote of Bartholomeüskerk 
Haven 84 
Aanvang kerkdienst: 10.00 uur 

 

  
Hervormde Gemeente Willige Langerak 
De Montignylaan 20 
Aanvang kerkdienst: 10.00 uur 
 

 

  
Protestantse Gemeente De Hoeksteen 
Alb. Schweitzerlaan 2 
Aanvang kerkdienst: 10.00 uur  

 

  
  
Evangelische gemeente ‘De Levensbron’ 
CGS Willem de Zwijger 
Kamerlingh Onnesdreef 4 
Aanvang samenkomst: 10.00 uur 

 

  

  

We hopen dat er heel veel kinderen met hun ouders naar deze diensten komen! 
 
 
 
School Advies Raad 

 
Jaarverslag van de School Advies Raad 2021-2022 

 
In Schoonhoven is er een gezamenlijke SAR van PCB de Ichthus en PCB de Rank. De 
schooladviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over dingen in en rond de school met 
betrekking tot identiteit. 
 
Er wordt naar gestreefd om van elke school 4  ouders in de SAR te hebben vanuit de verschillende 
kerken. Dit jaar heeft Margreet Hartog vanuit de Ichthus plaatsgenomen en zal vanaf september 
Arjanne den Hollander de SAR verlaten. Met deze wisseling zijn er 4 ouders per school 
vertegenwoordigd. 
Er is afgelopen schooljaar 3 x vergaderd, afwisselend op de scholen in de aanwezigheid van beide 

directeuren en een leerkracht vanuit de identiteitscommissie. In de vergaderingen zijn de 
volgende onderwerpen aan de orde gekomen; 
 Evaluatie bijzondere vieringen zoals Kerk-Gezin-School en Biddag. 

 Planning van de verschillende vieringen. 

 De identiteitsnota. 

 Het verbinden identiteitscommissies beide scholen. 

 Onderwerp ouderavond i.s.m. de MR. 

 Het plannen van een maaltijd voor de leerkrachten van de scholen om te verbinden met de 

SAR. 



 
 

 
  6 6 

2872 AM  Schoonhoven 0182 383552 directie@pcb-ichthusschool.nl 
 

Merellaan 1 
 

We kijken terug op een bewogen jaar. Een aantal momenten hebben we elkaar via TEAMS  
gesproken en andere vergaderingen was het gelukkig mogelijk om samen te komen. Dit is ook de  
reden geweest van het laten vervallen van een vergadering. Sommige onderwerpen lenen er niet  
voor om dit online te bespreken.   
Een heel aantal leden van de SAR heeft dit jaar laten weten hun termijn te verlengen, iets om  
dankbaar voor te zijn! Daarnaast deze dankbaarheid voor de openheid van de gesprekken binnen  
een fijne sfeer, het vertrouwen van de scholen en de inzet van de leerkrachten, directie en de  
SAR-leden. 

Augustus 2022 
Marco van Duuren (voorzitter) en Gerda Sacré (secretaris)  

 

Nieuwsbrief SAR 

Aan het begin van het schooljaar is de SAR weer bij elkaar geweest voor een vergadering. Voor 
ouders/verzorgers die hier nog niet mee bekend zijn; de SAR bestaat uit ouders, directeuren en 
leden van de commissie identiteit van zowel De Rank als De Ichthus. De SAR heeft een 
verbindende rol tussen ouders en school waarbij de school gevraagd en ongevraagd advies 
gegeven kan worden met betrekking tot allerlei zaken die te maken hebben met de christelijke 
identiteit van de school. Praktisch betekent dit onder andere dat SAR leden meedenken en helpen 
rondom de vieringen, aanwezig zijn bij sollicitatiegesprekken en betrokken worden bij het 
opstellen van de identiteitsnota van de scholen. In de SAR zijn leden vanuit de verschillende 
kerkgenootschappen in Schoonhoven vertegenwoordigt om zo ook een verbindende factor te 
kunnen zijn tussen kerk-school-gezin. Mocht u als ouder vragen of opmerkingen hebben over 
aspecten rondom identiteit, spreek ons gerust aan! 

Momenteel wordt op beide scholen de identiteitsnota bekeken om deze te kunnen voorzien van 
een update. Tijdens de vergadering zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de kernpunten van 
een christelijke school. Ook in de schoolteams wordt hier tijdens de studiedagen over gesproken. 
Voor komend schooljaar staan er verschillende activiteiten op de planning, waaronder natuurlijk 
de vieringen van de christelijke feestdagen, maar ook een ouderavond en al snel de kerk en 
schooldienst van 2 oktober. 

Aan het eind van de vergadering hebben we afscheid genomen van Arjanne den Hollander met 
dank voor haar inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren. 

De Rank: Ellemieke Lankhorst, Gerda Sacré, Jan Willem Ruiter, Judith Koudstaal 

De Ichthus: Margreet Hartog, Laura Klaasse, Marco van Duuren, Petra Bogaard 

Petra Bogaard 
 
Nieuws van ons sponsorkind 
Veel kinderen op de Ichthus maakten bij de eerste Kanjerlessen een blad over zichzelf. Ook ons 
sponsorkind Estevan uit Colombia deed dat aan het begin van zijn schooljaar. Leest u mee? (zie 
bijlagen) De komende weken sparen we weer voor hem!  

Juf Martina en juf Mariëlle 
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Ouderavond 12 oktober 
We zijn van plan om op 12 oktober een ouderavond te 
organiseren. Deze avond zal voor een deel in het teken 
staan over de Kanjertraining. Daarnaast is er een moment 
om andere ouders te ontmoeten en te spreken. 
 
Dit schooljaar werken we voor het 4e jaar met de 
Kanjertraining. Ruim 3 jaar geleden hebben we als team 3 
cursusdagen gevolgd om met deze methode te mogen 
werken. We leren de kinderen met deze methode sociale 
vaardigheden. 
 
Vorig schooljaar hebben we nog een hele dag training 
gevolgd over de Kanjertraining. Nieuwe collega`s worden 
op deze manier geschoold om daarna ook met deze 
methode te kunnen werken. Inmiddels zijn juf Mariska en 
juf Heleen geschoold als Kanjercoördinator. Ook juf 
Lisette zal dit schooljaar deze 2 trainingen nog gaan 
volgen, zodat ook zij Kanjercoördinator is.  
 
In het eerst jaar dat we de Kanjertraining invoerden, is er ook een ouderavond geweest over de 
Kanjertraining. Nu we 3 jaar verder zijn, lijkt het ons goed om nogmaals zo`n avond te 
organiseren. Er zijn immers een aantal nieuwe ouders bijgekomen bij ons op school die deze 
informatie nog niet gehoord hebben. 
U bent van harte uitgenodigd om bij deze avond aanwezig te zijn ook als u er 3 jaar geleden bij 
was. Deze avond staat gepland op 12 oktober tussen 19.30-21.30 uur in de gymzaal 
van de Vogelweide. U neemt daarvoor de deur van de hoofdingang van de Vogelweide en gaat 
rechts de trap op. Bovenaan gaat u naar rechts, de gymzaal is meteen aan uw rechter hand. Er is 
inloop van 19.15-19.30 uur. We zullen de avond precies om 19.30 uur starten. We doen dit 
gedeelte staande, omdat na ons de gymvereniging de zaal nodig heeft en er geen tijd is om veel 
op te ruimen. 
 
De avond zal geopend worden en er zal informatie over de Kanjertraining met u gedeeld worden. 

Dit stuk zal 45-60 minuten duren. Daarna staat er buiten de 
gymzaal koffie en thee voor u klaar. Dit wordt verzorgd door de 
Activiteiten Commissie. Het is de bedoeling dat u dan naar het 
lokaal van uw kind gaat. Daar is een informeel moment om de 
ouders van de andere kinderen te ontmoeten en te spreken. We 
kregen van heel veel kanten de geluiden binnen dat daar, na zo`n 
lange coronaperiode, heel erg behoefte aan is. Heeft u kinderen in 
meerdere groepen, dan kan het niet anders dat u uw tijd verdeeld 
over de groepen waar uw kinderen in zitten.                                           
 
Ter voorbereiding op de ouderavond zou u de ouderfolder nog een 
keer kunnen lezen over de Kanjertraining. Deze staat op onze 
website onder: PCB Ichthus – Informatie – 
Kanjertraining/Wonderlijk gemaakt. 
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Jeugdsteunpunt Passen Onderwijs 
Onderstaand stukje kregen wij toegestuurd vanuit ons Samenwerkingsverband met het verzoek  
dit te plaatsen in de nieuwsbrief naar alle ouders: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stagiaires 
Ook dit schooljaar zullen er weer verschillende stagiaires naar de  
Ichthus komen. Hieronder stelt de eerste zich voor: 
 
Hoi, ik ben Maud van Slingerland 
Ik loop stage op vrijdag in groep 3/4 , 1/2  en 5A. ik zit zelf  
op het Yuverta Bossekamp college, ik doe een vbmo basis  
opleiding. Nu doe ik en snuffelstage bij de Ichthusschool,  
hier heb ik vroeger ook gezeten en heb er de tijd van m`n  
leven gehad en veel geleerd. Ik ben 14 jaar en heb 2 zusjes  
waarvan er 1tje ook op de Ichthus zit. 
Dit ben ik!                        
Ik hou heel erg van de Oosterijkse sfeer, ik ben ook dol op de bergen ben er deze zomer en een  
paar jaar geleden ook geweest. Ik vind sport ook belangrijk, ik zit zelf al 3,5 jaar op volleybal.  
Daarnaast geef ik ook training aan 1 van de jongere teams. Zelf train ik op maandag en  
woensdag. 

 
Maud van Slingerland 

 
 
OUDER- EN JEUGDSTEUNPUNT PASSEND ONDERWIJS 
 
 
 
 
 

Voor alle vragen over Passend Onderwijs kun je natuurlijk terecht op school. 
Daarnaast vind je vanaf dit schooljaar ook alle informatie over Passend Onderwijs 
bij het ouder- en jeugdsteunpunt Midden Holland en Rijnstreek. Hier vind je 
bijvoorbeeld informatie over wat een samenwerkingsverband is, wat zorgplicht is 
en wat u kunt doen als u denkt dat uw kind extra hulp nodig heeft. Ook staat hier 
informatie over hoe wordt samengewerkt met de gemeenten, bijvoorbeeld voor 
het organiseren van ondersteuning of leerlingenvervoer. 
 
Als je er niet uitkomt of je wil graag iets overleggen, dan kun je contact opnemen 
met het samenwerkingsverband. Hoe dat gaat staat allemaal op  
www.steunpunt-middenholland-rijnstreek.nl 
 
Om Passend Onderwijs steeds beter te maken, horen we daarnaast graag wat 
jouw ervaringen zijn. Dit mag als ouders, maar we horen ook graag hoe leerlingen 
Passend Onderwijs ervaren. Door je ervaring te delen, komen we te weten waar 
scholen, schoolbesturen en het samenwerkingsverband meer aandacht aan 
kunnen besteden.  
Laat je ervaring achter op https://swv-po-mh.vertellis.nu/ouderjeugdsteunpunt 
 

http://www.steunpunt-middenholland-rijnstreek.nl/
https://swv-po-mh.vertellis.nu/ouderjeugdsteunpunt
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D.V. september/oktober/november 

 
De maandbrief wil ik afsluiten met onderstaand themalied van de Kerk en Schooldiensten: 

God is een kunstenaar 
 

Refrein: 
God is een kunstenaar, 
een grote kunstenaar, 
want wat Hij maakte 

is zo wow-wow-wow-wow wonderbaar. 
God is een kunstenaar, 
een grote kunstenaar, 
want wat Hij maakte 

is zo wow, zo wonderbaar. 
 

God maakte wilde golven 
in de oceaan. 

Hij bedacht ook alle sterren 
die aan de hemel staan. 
Hij maakte sterke dieren, 

zoals de olifant, 
en ook de grote bergen 

maakte Hij briljant. 
 

(Refrein) 
 

 

29 sep. GMR vergadering 

Zondag 2 okt. 
In alle kerken van Schoonhoven wordt stilgestaan bij het Kerk en School 
thema, aanvang 10.00 uur.  

5 okt. Inloop groep 1-2 van 8.15-8.30 uur 

6 okt. Inloop groep 3-4 van 8.15-8.30 uur 

7 okt. Inloop groep 5-8 van 8.15-8.30 uur 

5-16 okt.  Kinderboekenweek thema is: Gi-ga-groen! 

10 okt. MR vergadering in de Ichthus vanaf 19.30 uur 

12 okt.  
Ouderavond over de Kanjertraining en kennismaking met andere ouders in 
de klas van uw kind. 

20 okt. Inloop groep 1-2 van 8.15-8.30 uur 

21 okt. 
Inloop groep 3-4 van 8.15-8.30 uur 
Maandbrief 3 verschijnt deze dag. 

24-28 okt. Herfstvakantie.  Alle kinderen hebben deze week vrij! 

31 okt. 
Studiedag voor alle leerkrachten. Alle kinderen hebben deze maandag 
vrij! 

31 okt. – 4 nov. 
Luizencontrole 
Deze week worden de lessen uit Wonderlijk Gemaakt gegeven. 
Spreekweek 
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God maakte hoge bomen 

in het junglebos. 
Hij bedacht ook alle vruchten 
zoals druiven aan een tros. 
Hij maakte mooie bloemen, 

zoals een madelief, 
en ook de kleine mieren. 

Wat supercreatief! 
 

(Refrein) 
 

God maakte ook jou en Hij maakte ook mij 
en kijk eens hoe megamooi wij zijn, allebei! 

 
(Refrein) 

 
 
 

Hartelijke groet, 
 

Jaco Vink 


