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Schoolreisgelden en ouderbijdrage 

Op pagina 5 staan de vastgestelde 

schoolreisgelden en ouderbijdrage voor 

dit schooljaar. Wij zien uw betaling 

tegemoet op het rekeningnummer van 

de Ouderraad. 
 

Bascule 

nieuws 
Een school in balans 

Nieuwsbrief van o.b.s. De Bascule 
 

 

Belangrijke data 
3 februari OR-vergadering 

14 februari Voorstelling groepen 5 en 6 Podiumplan 

15 februari Oud papier halen groepen 1 en 2 

17 febr. t/m 21 febr.  Voorjaarsvakantie 

24 febr.  Start thema 3: Een plaats met vaart! 

28 febr.  Rapport 1 mee 

2 en 3 maart 10-minutengesprekken 

2 en 3 maart Lessen brandveiligheid en ontruiming op 

dinsdag 

9 maart OR-vergadering 

21 maart Oud papier halen groepen 3 en 4 

25 maart Kom in de klas! Neem een kijkje in de klas 

van uw kind(eren) 

31 maart MR-vergadering 

Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief print 

 

Spreekuur 
Iedere maandagochtend van 8.30 tot 9.30 uur houdt de Locatieleider spreekuur.  

U kunt dan met uw vragen, opmerkingen, verlofaanvragen etc. 

terecht op school. 

 

Nieuwe leerlingen 
Milou Zevenberg en Ronin Jeuring zijn bij ons op  

school gekomen. Milou in groep 1a en Ronin in groep 1b. 

Wij wensen Milou en Ronin een hele fijne tijd toe bij ons op school. 
 Er gaan nu 349 lln. naar o.b.s. De Bascule. 

 

 

 

 

 

 

 

7 februari 2020 

Jaargang 17 nummer 20 

In dit nummer o.a.: 
 

 EU FRUIT – IK EET HET BETER  

In het kader van ‘de Gezonde School’ 

hebben we ingeschreven op het EU-

Schoolfruitprogramma. Dat houdt in 

dat we van 12 november 2019 t/m 19 

april 2020 (voor een periode van 20 

weken) iedere week drie keer per week 

vers fruit en/of groente aangeboden 

krijgen. 

http://www.obs-bascule.nl/
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10-minutengesprekken 
Op maandag 2 en dinsdag  

3 maart zijn de  

10-minutengesprekken.  

De uitnodiging gaat hiervoor 

mee op woensdag 26 februari.  

Op 28 februari gaat het 

rapport mee naar huis. 

 

Denkt u eraan om het rapport 

mee te nemen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU FRUIT – IK EET HET BETER  
In het kader van ‘de Gezonde School’ 

hebben we ingeschreven op het EU-

Schoolfruitprogramma. Dat houdt in dat 

we van 12 november 2019 t/m 19 april 

2020 (voor een periode van 20 weken) 

iedere week drie keer per week vers 

fruit en/of groente aangeboden krijgen. 

We zullen dit tijdens de ochtendpauze 

aan alle leerlingen aanbieden op de 

dinsdag, woensdag en donderdag. We 

verwachten ook dat de kinderen de 

overige twee dagen iets gezonds voor de 

ochtendpauze van thuis meenemen. Met 

EU-fruit leren kinderen spelenderwijs 

om verschillende soorten groenten en 

fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, 

maar ook leuk! 

Afgelopen week hebben wij Pomelo, 

Waspeen en Peer mogen uitdelen aan 

onze leerlingen.  

 

Fruitlevering                      

Volgende week ontvangen wij 

onderstaande fruit/groente op school. 

Dit wordt op de dinsdag, woensdag en 

donderdag uitgedeeld tijdens het 10-

uurtje: 

1. Creta star navel sinaasappel 

2. Rettich 

3. Appel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomelo (Bron-veggipedia) 

De pomelo is een citrusvrucht en is familie 

van de grapefruit. De pomelo heeft een 

gladde, geelwitte schil. De vrucht kan wel 30 

centimeter groot zijn. De smaak is licht 

bitter, maar zoeter dan die van de 

grapefruit. De meeste pomelo’s komen uit 

China en Vietnam. Pomelo wordt ook wel 

Chinese grapefruit genoemd. 

 
Rettich 

Rettich wordt ook witte zomerrammenas 

genoemd en de Japanse variant heet daikon. 

Rettich is een langwerpige, witte wortel. De 

smaak is pittig, iets scherper dan die van 

radijs. De groente wordt meestal rauw 

gegeten. Rettich is een zeer oud gewas. De 

groente werd al 4000 jaar voor Christus 

door de Oude Egyptenaren geteeld. 
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Vanaf 31 maart 2017 één locatie 

voor kinderen van 0-12 jaar! 

Voorschoolse- en naschoolse 

Opvang, dagopvang, de voorschool 

en de basisschool. De Bascule en 

Zus&Zo bieden het totaalpakket. 

 

Een uniek Kindcentrum waar we 

trots op zijn! 

 

 

Zus&Zo 

0591-561891 

06-23335726  
bso@kdvzusenzo.nl4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorschool De Bascule (week 5) 
 

Hoera! Zus & Zo bestaat deze week 10 jaar! De 

voorschool viert dit gezellig met ons mee. Het thema 

deze week is Disney. Alle leidsters zijn verkleed en ook 

de kinderen mogen verkleed komen. We doen allerlei leuke 

activiteiten rondom dit thema. We spelen memory, maken 

mooie Disney kleurplaten, verven een 

leeuw uit ‘The Lion King’ en een 

vliegtuig van ‘planes’ en eten een 

gezond eierkoektaartje. Ook dansen 

we op muziek en spelen we gewoon 

lekker in de hoeken. Wat een 

gezellige week! 

 

 

BSO Zus & Zo (week 5) 
 

Hieperdepiep hoera, Kindercentrum Zus & Zo bestaat 

deze week 10 jaar! Op de BSO wordt dit feestje volop 

gevierd met als thema Disney. Van maandag t/m 

donderdag zijn alle BSO-collega’s verkleed. Natuurlijk 

mogen de kinderen niet ontbreken bij dit grote feest, 

daarom mogen de kinderen ook verkleed komen naar de 

BSO. Wat zien de kinderen er toch prachtig uit in hun 

verkleedkleren. We doen deze week ook allerlei leuke 

activiteiten rondom het thema Disney. Zo mogen de 

kinderen hun eigen favoriete Disneyfiguur gaan kleien. 

Ook mogen de kinderen een leeuwenmasker gaan maken. 

Verder doen we ook het spel ‘ren je rot’. Bij dit spel 

krijgen de kinderen vragen te horen en moeten ze kiezen 

uit 3 antwoordmogelijkheden. Afgelopen dinsdag zijn we 

met 105 kinderen naar de bioscoop Astra geweest in 

Klazienaveen. Met 2 dubbeldekkers zijn we richting 

Klazienaveen gegaan. Wat hebben de kinderen een plezier 

gehad deze middag. Dit uitje is zeker voor herhaling 

vatbaar. Verder hebben we deze week ook heerlijke 

cupcakes gebakken en we hebben de week afgesloten met 

een Disney bingo. Wat was het toch een super gezellige 

feestweek op de BSO!! 

 

Aan het eind van deze nieuwsbrief staat deze week 

nieuws van week 6 verwerkt van de Voorschool en BSO 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Groeten team Zus & Zo 
 

 

 

 

Jarigen t/m 13 februari 

Van harte gefeliciteerd! 

 
31 jan. Tessa de Vries   5b 

31 jan. Isa-Beau Wemmenhove7a 

3 febr. Zoë Pater  8a 

4 febr. Olivia van Bree  3a 

4 febr. Milan Post  4a 

5 febr. Jayden Dijkman 2b 

9 febr. Jaelynn Dorenveld 5a 

12 febr. Liv de Vries  2a 

12 febr. Nova de Vries  2a 

12 febr. Norah Veenstra 7b 
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Basculenieuws          7 februari 2020 

4 

 

 

 

 

 

Oud papier 

De volgende keer dat er oud papier gehaald gaat worden is op zaterdag 15 februari. De ouders/verzorgers 

van groep 1 en 2 zijn dan aan de beurt om te komen helpen. Houdt u deze datum alvast vrij? Het zou heel fijn 

zijn als u komt. De opbrengsten van het oud papier komen ten goede aan uw kind(eren). Veel extra activiteiten 

kunnen hiervan betaald worden. Wij verwachten u dan ook allen! U kunt zich aanmelden via de mail: 

oudpapierobsdebascule@gmail.com of bij  

Alma Brinkman (Coördinator oud papier OR)  

Haar telefoonnummer is: 06-55818427 

 

Ook kunt u uw oud papier altijd kwijt in de containers 

die bij Hubo staan.  

 

 

Luizen hercontrole 

Afgelopen week is er een hercontrole geweest in twee groepen. In beide groepen zijn er helaas nog lege 

hulsjes/neten/luizen aangetroffen. De ouders/verzorgers van die groepen zijn via de mail op de hoogte 

gebracht. In week 9 (24 t/m 28 februari) is er een nieuwe luizencontrole in alle groepen. 

In deze nieuwsbrief kunt u ook meer lezen over de bestrijding van luizen. 

 

 
 

 

 

Schoolmelk 
Wij zijn geselecteerd voor deelname aan de pilot gratis Schoolmelk. 

Gedurende 11 weken (9 maart tot 16 mei 2020) krijgen wij voor twee dagen 

per week gratis zuivel in grootverpakkingen. Dit kan halfvolle melk en 

karnemelk zijn of yoghurt. Het doel is, om te kijken wat voor scholen en 

kinderen belangrijk is bij het aanbieden van zuivel en het stimuleren van 

gezonde eetgewoontes en het onderzoeken van het proces voor het 

aanbieden van zuivel aan alle kinderen vanuit school. De pilot wordt 

ondersteund door het ministerie van LNV. 

 

 

 

Regel van de maand 
In de maand februari staan er twee regels centraal: 

“Iedereen hoort erbij” en “Geef elkaar complimentjes” 

Aan deze twee regels wordt deze maand in de klassen  

extra aandacht besteed. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kort nieuws 
 

Aanmelden 

Is uw kind 3 jaar dan is het een 

goed moment om uw kind aan te 

melden bij de Basisschool.  

Op deze wijze is het bekend 

hoeveel kinderen we mogen 

verwachten en kunnen we hiermee 

rekening houden bij de indeling van 

de groepen.  

U kunt het inschrijfformulier 

downloaden van de website, 

ophalen bij de locatiedirecteur 

maar ook een afspraak maken voor 

een intake bij de locatiedirecteur.  

 

Spreekuur 

Iedere maandagochtend van 8.30 

tot 9.30 uur houdt de 

Locatieleider spreekuur. U kunt 

dan met uw vragen, opmerkingen, 

verlofaanvragen etc. bij haar 

terecht.  

 

Basculenieuws 

Onze wekelijkse nieuwsbrief is 

ook op de website altijd te lezen. 

Mocht u de nieuwsbrief niet via de 

mail ontvangen kunt u dus altijd 

een kijkje nemen op www.obs- 
bascule.nl Zo blijft u op de hoogte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:oudpapierobsdebascule@gmail.com
http://www.obs-bascule.nl/
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Thema “erfgoed” 
We starten na de voorjaarsvakantie officieel met ons derde thema van dit schooljaar: 

“Erfgoed”. Sommige leerkrachten zullen een oproep doen via klasbord of de mail om ons 

daarbij te helpen met bijvoorbeeld het verzamelen van spulletjes of misschien informatie 

geven over vroeger of het dorp en zijn omgeving. Het onderliggende thema is dan ook 

“Een plaats met vaart”. De groepen zullen zich verdiepen in “hoe het in het verleden was” en “hoe de drie 

plaatsen van ons cluster (Erica, Nieuw-Amsterdam en Schoonebeek) zijn ontstaan. Via Elsbeth van Beilen 

(Atelier Abel) hebben we prachtige hulpmaterialen gekregen. Deze heeft zij voor ons speciaal ontwikkeld. Voor 

iedere bouw is er een soort letterbak in een museumkoffer. In alle groepen wordt er t/m 3 april gewerkt aan dit 

thema. U zult er ongetwijfeld veel over horen en zien. We wensen de kinderen ontzettend veel plezier en hopen 

dat ze er maar veel van mogen opsteken. 

 

Kinderzwerfboeken 
In de hal van de school (info hoek) bij de trap staat een kast en in de kast in een Kinderzwerfboekenstation 

gerealiseerd. Zwerfboeken zijn boeken die zwerven van kind naar kind. Je vindt ze vanaf nu ook op school, in de 

wachtkamer of in een Kinderzwerfboekenstation. Je herkent ze aan de sticker op de kaft. Deze boeken zijn 

niet van een kind maar van alle kinderen. Je neemt het boek mee naar huis en als je het uit hebt, geef je het 

boek weer door. Heeft u als ouders/verzorgers nog boeken thuis die niet meer gelezen worden dan kunt u deze 

afgeven bij de school. We zorgen ervoor dat dit ook Kinderzwerfboeken worden. U kunt de boeken ook volgen 

want in ieder boek is een code geschreven op de speciale sticker. Zo kunt u zien waar het boek geweest is of 

waar het boek vandaan komt. Op de site: www.kinderzwerfboek.nl  

 

Enquete OR 
Vandaag hebben alle oudste leerlingen een enquete meegekregen naar huis namens de OR.  

Bij de enquete zit een bijgeleidende brief. Het zou erg fijn zijn als u de enquete voor  

14 februari ingevuld weer wilt inleveren in de rode brievenbus op school. 

Deze brievenbus kunt u vinden in de hal, naast het kantoor van de conciërge. 

 

 

Schoolreisgelden en ouderbijdrage 
Bij deze laten wij u de vastgestelde schoolreisgelden en ouderbijdrage weten. Betalingen kunt u doen op 

onderstaand bankrekeningnummer t.n.v. de ouderraad?  

De bedragen voor de schoolreisgelden 2019/2020:  

Groep 1/2   € 25,= 

Groep 3/4 € 25,= 

Groep 5/6 € 28,50 

Groep 7 € 47,50 

Groep 8 € 85,=  

De ouderbijdrage is voor dit schooljaar € 22,50 per kind. Dit bedrag dient te worden betaald voor 1 

november a.s., voordat de activiteiten van start gaan. (Het Nationaal schoolontbijt is al op 6 november 

en Sinterklaas volgt dan op 5 december.) 

 

Het schoolreisgeld en de ouderbijdrage kan worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van de 

ouderraad NL60RBRB0851273572 o.v.v. naam en groep van uw kind. 

 

Indien u de schoolreisgelden en ouderbijdrage niet kunt betalen kunt u misschien een beroep doen op 

Stichting Leergeld of het Participatiefonds van de gemeente Emmen. Ook is het mogelijk een 

betalingsregeling te treffen, dit kan via de Locatieleider Jacqueline Grupstra of de penningmeester van de OR 

Alma Brinkman or@obs-bascule.nl De penningmeester heeft een geheimhoudingsplicht. 

 

 

http://www.kinderzwerfboek.nl/
mailto:or@obs-bascule.nl
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Beestjes in je haar  
Hoofdluis oplopen is gewoon pech hebben. Het heeft niets te maken met vies of schoon haar. Een hoofdluis gaat 

in je haar zitten en legt daar tot wel 6 eitjes per dag in je haar. Voor je het weet zit heel je haar opeens vol 

kriebelende beestjes. En die beestjes kunnen van jouw hoofd weer heel gemakkelijk naar een ander hoofd 

wandelen. Op die manier kunnen al je vrienden en vriendinnen hoofdluis krijgen. Maar ook je vader, je moeder, 

broertjes of zusjes. Daarom is het belangrijk de hoofdluis zo snel mogelijk weg te krijgen.  

 

Hoe ziet hoofdluis eruit?  

Een hoofdluis is een klein, grijsblauw beestje. Zo groot als een sesamzaadje. Als de hoofdluis een beetje van 

jouw bloed opzuigt verandert hij van kleur. Dan wordt hij roodbruin. Neten (zo noem je de eitjes van de 

hoofdluis) zien eruit als witte, grijze, of zwarte stipjes. Ze zitten op het haar, dicht bij de haarwortel.  

 

Hoe weet je of je hoofdluis hebt?  

Als je nog maar een of twee luizen hebt, merk je meestal niks. Maar als er meer komen, krijg je vaak veel jeuk. 

Je kunt ontdekken of je hoofdluis hebt door heel nauwkeurig, pluk voor pluk, het haar te laten controleren. 

Vooral dicht bij de haarwortel, hier legt een hoofdluis zijn eitjes.  

 

Hoe krijg je hoofdluis weg?  

Hoofdluis krijg je weg door je haar heel goed te laten kammen. Elke dag, twee weken achter elkaar. Dat moet 

met een kam waarvan de tanden dicht op elkaar staan. De neten kam je het moeilijkste weg. Die zitten namelijk 

aan het haar vastgeplakt. Maar ook die moet je allemaal wegkammen, anders komen er weer nieuwe luizen. Als je 

je haar met azijn natmaakt, laten de neten los. Je kunt shampoo of lotion tegen luis gebruiken, maar ook dan 

moet je elke dag goed kammen.  

 

Hoofdluis heb je niet alleen  

Je kunt er niets aan doen als je hoofdluis krijgt. Het is belangrijk dat de juf of meester weet dat je het hebt. 

Zij kunnen andere ouders vragen om op hoofdluis te letten bij hun kinderen. Ook je broertjes en zusjes en je 

vader en moeder moeten kijken of ze hoofdluis hebben. Je ouders kunnen op school of bij de GGD informatie 

krijgen waarin wordt uitgelegd hoe je hoofdluis weg krijgt. Op de website van het RIVM is ook veel informatie 

te vinden over hoofdluis en behandeling van hoofdluis: www.rivm.nl/hoofdluis 

 Op deze website vind je:  

• Een instructiefilmpje over hoofdluiscontrole en behandeling  

• Veelgestelde vragen en antwoorden over hoofdluis 

• Weetjes over luizen  

• Richtlijn Hoofdluis  

• Stappenplan controleren en behandelen hoofdluis  

 

 
En een tip van een medewerkster van een drogist: 

Meng een beetje Tee tree oil door de shampoo.  

Daar houden luizen niet van. 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.rivm.nl/hoofdluis
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Voorschool De Bascule (week 6) 

Wat hebben we een leuke feestweek gehad! En wat zagen de kinderen er mooi verkleed 

uit! Deze week werken we weer verder over moppereend. We plakken eenden van klein 

naar groot en lezen het verhaal. Vrijdag gaan er nog 2 groepen naar de voorstelling in de 

bibliotheek. Ook is Alexandra er deze week om met alle groepen samen in het 

speellokaal te zingen en te dansen. Hier genieten de kinderen altijd erg van! Natuurlijk 

wordt er ook fijn gespeeld op de groep.  

 
BSO Zus & Zo (week 6) 

Op de BSO hebben we deze week een rustweek. In de rustweek kunnen de kinderen hun eigen fantasie kwijt. 

Tijdens het knutselen mogen de kinderen zelf dus gaan verzinnen wat ze graag willen 

knutselen. Ze knutselen vooral met kosteloos materiaal. In het BSO-lokaal zijn de 

kinderen ook fanatiek bezig om een loom armbandje of ketting te maken. In het 

speellokaal maken de grotere kinderen vooral gebruik van de voetbaltafel. Verder 

wordt er gebouwd met de blokken en tevens worden er vele creatieve dingen gemaakt 

met de lego, waaronder: huizen, vliegtuigen, boten en auto’s.     
 

 

Groeten team Zus & Zo 

 

 

Boeken lezen?? Liever niet!?  
Niet elk kind vindt lezen makkelijk. En kinderen met leesproblemen houden daarom vaak niet van lezen. Wat 

moet je dan in een bibliotheek?  

Kinderen in groep 3 en 4 zijn nog echt bezig met het leren lezen. Maar zodra een kind zelfstandig gaat lezen 

kunnen eventuele problemen zichtbaar worden.  

Juist kinderen met leesproblemen zouden veel moeten lezen, want door te lezen leer je lezen! Daarom moet je 

oefenen. Dan is het van groot belang dat je leuke boeken, die passen bij de leeftijd van je kind en hun 

belangstelling, kunt vinden.  

In de bieb staan boeken die aansprekend zijn voor kinderen met leesproblemen. Allerlei 

verschillende leesboeken. Ze hebben duidelijke letters, kortere zinnen en minder moeilijke woorden, maar ook 

een leuk verhaal afgestemd op de leeftijd!   

Ook zijn er informatieve boeken met veel afbeeldingen, bv. voor een werkstuk of spreekbeurt of omdat het 

gewoon leuk is om meer te weten over een onderwerp dat aanspreekt.  

De boeken voor kinderen die lezen lastig vinden zijn te herkennen aan een speciale MLP sticker op de rug van 

het boek.   

Voor meer informatie over kinderen met leesproblemen zijn er ook een aantal sites:   

 www.makkelijklezenplein.nl/ouders Hier zijn veel tips te vinden om je kind weer enthousiast aan het 

lezen te krijgen.  

 www.passendlezen/superboek  speciaal voor kinderen met een leesbeperking.  

 www.yoleo.nl  In de digitale boekenkast van Yoleo staat een selectie jeugdboeken. Het kind kiest een 

boek uit en bepaalt zelf het lettertype, de lettergrootte en het leestempo. Een prettige voorleesstem leest 

synchroon met een meeleesbalkje in het boek mee. Met een bibliotheekpas kan het kind een gratis account 

aanmaken. Zo wordt lezen leuker en makkelijker.   

 Kom samen met je kind in de bibliotheek kijken en ontdek dat er ook voor jouw kind met leesproblemen leuke 

boeken en oplossingen te vinden zijn!  

  
   

 

http://www.makkelijklezenplein.nl/ouders
http://www.passendlezen/superboek
http://www.yoleo.nl/
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BSO DUIMELOT-KONN 
We spelen heerlijk buiten. Verstoppertje, voetballen, in de zandbak, op de wipwap, op het duikelrek, met stelten 

en natuurlijk gewoon met elkaar. Binnen hebben we een aantal nieuwe spellen die we natuurlijk moeten 

uitproberen. Het ene spel na het andere word uit de kast gehaald en gespeeld.  

De een kan beter tegen zijn verlies dan de ander. Maar gelukkig moeten we dat allemaal leren. 

Binnenkort is het voorjaarsvakantie en we zijn druk bezig met het bedenken en voorbereiden van leuke 

activiteiten. Fijn weekend! 

 

Team BSO Duimelot 

 

 

 

 

 
Informatie Innofuture 8 februari 2020 
Tijdens Innofuture duiken bezoekers in de wereld van techniek en innovatie. Hierbij staan zelf ontdekken, 

ervaren en doen voorop. Er wordt een breed programma aangeboden waarbij uiteenlopende thema’s rondom 

techniek en innovatie aan bod komen. Van het spelen met robots, vliegen met drones en virtual reality, tot het 

leren over energie, chemie, programmeren, verspanen en zelf een lasje leggen. Er zijn doe-pleinen en workshops 

waar ‘de handen uit de mouwen’ worden gestoken. 

Innofuture wordt georganiseerd in samenwerking met partijen vanuit onderwijs, het bedrijfsleven en de 

overheid. Samen laten we zien hoe leuk en breed techniek, welke baankansen en technische opleidingen er in de 

regio zijn en de impact die techniek/technologie heeft op de toekomstige werkzaamheden in uiteenlopende 

branches. Innofuture is speciaal ontwikkeld voor ‘de denkers en doeners van morgen’; kinderen/jongeren vanaf 

ongeveer 10 jaar. 

  

Teaser komende editie Innofuture: https://youtu.be/d4oJ3Sri4lY 

Datum: Zaterdag 8 februari 10.00 tot 17.00 uur 

Locatie: Fletcher Hotel Emmen, Van Schaikweg 55, Emmen. 

Entree en activiteiten zijn gratis, geen aanmelding nodig 
  
Website: www.inno-future.nl 
Facebook: www.facebook.com/InnofutureEmmen 

Instagram: www.instagram.com/innofuture_emmen 

https://youtu.be/d4oJ3Sri4lY
http://www.inno-future.nl/
http://www.inno-future.nl/
http://www.facebook.com/InnofutureEmmen
http://www.instagram.com/innofuture_emmen
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