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Juffrouw Gaby gaat met pensioen. 
 
Het is moeilijk te geloven, want Juffrouw Gaby is immers één van die zekerheden op school, een 
onmisbaar onderdeel van het hele schoolgebeuren en niet weg te denken van De Knipoog. 
En ook al wil ze zelf liefst niet in de schijnwerpers staan, toch een meer dan welverdiend 
voorwoord over haar. 
  
Juffrouw Gaby heeft bijna heel haar loopbaan in Mazenzele les gegeven en heeft dan ook de 
school zien groeien en bloeien tot een unieke en kwaliteitsvolle plek, waar elk kind zich thuis 
voelt. 
Doorheen al die jaren heeft ze ook de evolutie ervaren in de onderwijswereld en heeft hierop 
altijd positief en krachtig ingespeeld, zodat de kinderen de zekerheid hadden van een 
hoogstaand onderwijs. 
 
Juffrouw Gaby is ook iemand met vele talenten. 
Ze is niet alleen humoristisch met grappige en welbevonden uitspraken, maar haar uitbundige 
en uitzonderlijke lach zet meteen de juiste toon voor een aangename beleving op school. 
Bovendien heeft ze heel veel aandacht voor zowel het volledige klasgebeuren als voor de noden 
van elk kind afzonderlijk. 
 
En ook binnen het personeel is Juffrouw Gaby een belangrijke spilfiguur: het is opmerkelijk hoe 
ze alles registreert en mee in goede banen leidt. 
Zij is ook steeds dankbaar om wat anderen presteren en laat dit uitdrukkelijk  blijken: of  het nu 
om de kinderen gaat of om de collega’s of om de al dan niet vrijwillige medewerkers. 
 
Kortom: Juffrouw Gaby is een bezorgde leerkracht, zacht en lief, maar ook streng en 
rechtvaardig. 
Haar ervaring en haar ingesteldheid geeft iedereen een gerust gevoel. 
Als ouder wens je dat je kind terecht komt bij een leerkracht met veel aandacht voor een 
nestwarme opvang, een efficiënte aanpak en een sterke opvoeding. 
 
Een leerkracht die het verschil maakt… 
Zo’n leerkracht is en blijft Juffrouw Gaby en daar zijn we heel dankbaar voor. 
 
Juffrouw Gaby:  
Duizend en één maal dankjewel, het gaat je goed op alle vlakken…! 
 
 
Willy Price, 
 
Voorzitter Raad van Bestuur, 
Schoolcomité Sint-Vincentius vzw en Bestuurscomité Mazenzele.  
 
  

Voorwoord 



 

 

Gaby De Smedt….ik zie ze nog binnenkomen…. een beetje bedeesd 

maar toch zelfzeker.  Dé zuster, zuster Gisela, was bij het plukken van 

de appels in de tuin van de school van haar trapje gevallen.  De school 

had toen nog een groentetuintje op de plaats waar daarna ‘de eetzaal’ 

gekomen is en waar nu een prachtige turnzaal staat.  Er zat niets 

anders op dan de zuster te vervangen en juf Gaby trad aan in het 5de 

en 6de leerjaar.  De leerkrachtengroep was klein en het klikte.  Al gauw 

werden er plannen gemaakt. Kleine maar soms ook wel grotere.  De 

jongens vertrokken in het 5de leerjaar om een voorbereidend jaar, dat 

niet bestond, te gaan doen in het Ascanusinstituut in Asse.  Als kleine 

school dienden we te vechten en leuke bosklassen organiseren kon 

misschien betekenen dat kinderen hun volledige lagere school deden in 

de Sint- Pietersschool. 

Het idee van bosklassen in het verre Leuven, in een echt woud, werd geboren. Het 

Meerdaalwoud in Leuven met zijn mooie, lange en geurige wandelingen was voor de 

leerlingen (van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar) én voor ons meer dan een schot in de 

roos.  We herinneren ons Gaby die verrast aan de stethoscoop van de gids meeluisterde naar 

het hartje van de vliegenzwam.  We leerden haar zangtalent kennen bij het zingen van 

MOKRUSTRUBO en BIJZUSTELIK.  (moslaagkruidenlaagstruikenlaagbomenlaag)  

(bijtendezuigendestekendelikkendeinsecten) aangeleerd door de lokale gids Rik.  Zingen was 

haar op het lijf geschreven 😊. Na deze bosklassen wilden we meer. We zouden op 

sneeuwklassen gaan maar we zouden eerst eens gaan verkennen…..Haus Markus Koch 77 in 

Stanzach.  Samen met Lieve De Nil, Gaby, Marleen en Wilfried trokken we op eigen initiatief 

richting sneeuw, richting Stanzach.  Van TV op de kamer was er toen nog geen sprake.  Dus 

kaarten was een leuk alternatief.  Hoe ze het samen met Marleen voor mekaar kreeg, elk 

spelletje was link… er was afgesproken… er was iets…ze wonnen altijd maar… het leek ons 

niet door hun kunnen maar door iets…. We konden er onze vinger niet opleggen.  Het was 

leute tot we onze oogleden voelden doorzakken en onder de wol kropen.  We waren jong en 

in zekere mate sportief zodat we skiën mogelijk achtten.  Met z’n vieren hingen we dan aan 

een rubberen blokje aan een touw dat ons de berg optrok.  Onze armen hadden tegen het 

eind van de dag een meer dan behoorlijke stretchbeurt gehad.  Het lukte eigenlijk wel al 

aardig zo helemaal alleen met vallen en opstaan.  Gaby had bij het skiën al vrij snel een 

drang om snelheid te maken.  Dat heeft ze eigenlijk doorheen de sneeuwklassen altijd 

behouden.  Het moest wind maken, het moest snel gaan.  Stoppen dat kwam wel vanzelf.  

Maar die middag stond er op haar pad een mevrouw, niet zo van de magerste en dan komt 

Gaby in haar gekende zoefstijl de helling afgerezen.  Sturen was niet zo haar sterkste kant en 

uit de weg gaan was niet de sterkste kant van de mevrouw op de piste.  Een botsing was dus 

onvermijdelijk.  De mevrouw viel achterover met Gaby daar bovenop schaterend in het oor 

Gaby De Smedt zet er een punt achter! 



van de mevrouw die vruchteloos om hulp riep.  Met de twee skies aan haar voeten ,was uit 

de voeten maken niet zo’n evidentie.  We takelden haar van de mevrouw, verontschuldigden 

ons dat we nog maar beginners waren en met een rood hoofd vertrokken we weer naar de 

lift voor een nieuwe poging.  De mevrouw heeft ons nog lang nagekeken. 

 

Dat Gaby een meester was in het vallen heeft ze vele malen nadien bewezen.  We waren al 

enkele keren op sneeuwklassen geweest en skiën ging al ‘vrij vlot’.  Risico’s nemen, je zou 

het haar niet aangeven, maar dat was haar niet vreemd.  We verzeilden ooit eens op een 

berg waar we een lift genomen hadden naar het onbekende.  De afdalingen waren ver boven 

ons petje en heel voorzichtig gleden wij naar beneden.  Gaby nam de hellingen in kamikaze-

stijl, onverschrokken stortte ze zich helling na helling naar beneden.  Om te stoppen, want 

dat was het moeilijkste deel, deed ze meestal een zijslag en belandde ze schaterend in de 

sneeuw waar ze dan minutenlang op ons stond te wachten.  We belandden allen veilig en 

wel beneden met één klein probleem… Gaby was een ski verloren, niet echt verloren…ze 

stak boven in een boom want ze was bij haar laatste val losgekomen en had een eigen leven 

geleid op de piste om dan zoef uiteindelijk in de top van een spar te eindigen.  Eind goed al 

goed.   

Gaby stond mee aan de wieg van de huidige sneeuwklassen.  Er waren zéér veel mooie én 

gekke momenten, warme herinneringen! 

Wij wensen jou, Gaby, nog een prachtig leven na dit schoolleven.  Je kan beginnen aan een 

nieuw hoofdstuk.  Een hoofdstuk dat je zelf gaat moeten invullen met mooie dingen en waar 

vrienden en vriendschappen nog belangrijker worden.   

Waar tijd een andere invulling krijgt. 

Het gaat je goed Gaby! 

Geniet ervan! 

 

Wilfried & Marleen 



 

 

 

Na 41 jaar met hart en ziel te hebben lesgegeven, zal juf Gaby vanaf begin april van haar welverdiend 

pensioen kunnen genieten. Wij hebben de eer om in de klas te zitten waarmee ze haar carrière zal 

afsluiten.  

 

Maar voor ze vertrekt, draaien we de rollen een keertje om en stellen wij nu een aantal vragen aan 

haar. Geen zorgen juf Gaby, het staat niet op punten ;-).  

 

Omdat we zelf momenteel al volop bezig zijn met het uitzoeken van onze ideale job, vragen we juf 

Gaby wanneer zij besefte dat ze juffrouw wou worden.  

 

Gaby: Op vrij jonge leeftijd wist ik reeds dat ik iets met kinderen wou doen. Kinderen zijn leuk om mee 

te werken en blijven steeds verbazen. Toen ik net gestart was als juf, heb ik een cursus gevolgd om 

les te geven aan kinderen met een beperking. Door persoonlijke omstandigheden werd het echter 

moeilijk om deze cursus te blijven combineren met een voltijdse job. Bovendien vond ik het heel fijn 

om in de Knipoog les te geven…en ik ben er dan ook gebleven.  

 

Heeft ze in die 40 jaar nooit de drang gevoeld om het schooltje in het kersendorp in te ruilen voor een 

nieuw avontuur? 

Gaby: De Knipoog is een klein en gezellig schooltje. Ik kon steeds samenwerken met bijzonder fijne 

ouders en collega’s. Bovendien heb ik ook het geluk gehad dat ik mijn hele loopbaan gezond bleef. 

Dat is zeker geen vanzelfsprekendheid en ik ben er dan ook zeer dankbaar voor. 

 

Gedurende die periode van 40 jaar heeft juf Gaby heel wat jongens en meisjes zien passeren en 

vervolgens ook heel wat kinderen van die jongens en meisjes…Net zoals wij nu, zat onze mama 

ongeveer dertig jaar geleden bij juf Gaby in de klas… 

 

Hoewel de Knipoog grote verbouwingen heeft ondergaan, is er aan het klaslokaal van juf Gaby zelf 

nog niet zo veel veranderd, al was lesgeven in de jaren ’80 en ’90 toch heel anders in vergelijking met 

nu… 

 

Gaby: Vroeger lag de nadruk nog veel meer op leren. Werkschriften om in te vullen bestonden niet en 

leerlingen moesten bijvoorbeeld de les van wero volledig zelf noteren. Slechts 2 schrijffouten waren 

toegelaten anders moesten ze de les nogmaals overschrijven.  

 

Dat betekende niet alleen meer werk voor de kinderen, maar ook voor de juf…Als kind was het 

indrukwekkend om te zien hoe juf Gaby de krijtborden volledig vol kon schrijven zonder daarbij van de 

denkbeeldige schrijflijnen af te wijken of krampen in de vingers te krijgen. 

 

Gaby: In die tijd werd er hoofdzakelijk in functie van punten gedacht en gewerkt. Ik vind het een goede 

evolutie dat het welbevinden van de kinderen en het ontwikkelen van creatieve talenten meer 

aandacht kreeg. 

 

Vandaag heb je in de Knipoog afwisselend een turnjuf/meester, een dansjuf, een zorgjuf, een 

muziekjuf en zelfs een computermeester. Vroeger moesten de leerkrachten al die vakken zelf geven, 

inclusief turnen. Maar wat was nu haar meest favoriete vak? Dat blijkt net zoals voor ons rekenen te 

zijn… 

 

Interview met juf Gaby 



Gaby: Het fijne aan rekenen is dat kinderen veel vorderingen maken. Bovendien laat het ook goed toe 

om te differentiëren: je kan sommige kinderen wat meer uitdaging geven, terwijl je andere net wat 

extra ondersteuning kan bieden.   

 

We besluiten de rekenkennis van juf Gaby zelf ook even te testen aan de hand van volgend 

vraagstuk: Als er gemiddeld 15 kinderen in elke klas zaten, aan hoeveel leerlingen heb je dan les 

gegeven? Daar moet juf Gaby niet lang over nadenken… 

 

Gaby: 600! Al zaten er in de meeste klassen wel meer dan 15 kinderen. Vroeger waren er inderdaad 

minder leerlingen per jaar, maar toen gaf ik les aan graadklassen. In het begin was dat het 5
de

 en 6
de

 

leerjaar en nadien het 3
de

 en 4
de

 leerjaar. Toen de Knipoog verder begon te groeien, werden deze 

klassen opgesplitst en zo ben ik bij het 4
de

 leerjaar terecht gekomen….en daar ben ik tot het einde 

gebleven. 

 

Wij gaan onze juf in ieder geval missen…Maar zij ons ook? 

 

Gaby: Natuurlijk ga ik de kinderen missen! Door corona verloopt mijn afscheidsjaar wel wat anders 

dan gepland. Maar ik heb in de afgelopen 41 jaar een koffertje gevuld met veel mooie herinneringen: 

zoals de verkennende reis voor de sneeuwklassen in 1982. Bijna 40 jaar later zijn deze skivakanties 

een vaste traditie geworden. 

 

 Een ander hoogtepunt was het schoolfeest van 2002. De Knipoog bestond toen 100 jaar en dit werd 

gevierd met een tof feestweekend samen met circus Picolini. Alle kinderen leefden toen een week 

samen met een circusfamilie. Van hen leerden ze allerlei circusacts die in twee opvoeringen werden 

gedemonstreerd in een heuse circustent op het speelplein. Het werd een onvergetelijk feest waar 

leerkrachten en ouders samen konden genieten van de talenten van elk van de kinderen. En dat is 

uiteindelijk het mooiste voor een juf, toch? 

 

Maar alles heeft zijn tijd… 

 

En nu is het tijd om ’s morgens de krant te kunnen lezen, mooie wandelingen en fietstochten te 

kunnen doen op een zonnige donderdagvoormiddag, een rustig uitstapje te plannen met het kleinkind 

in plaats van met 26 schoolkinderen en, ook niet onbelangrijk, de files aan de kassa op zaterdag te 

vermijden door je boodschappen reeds in de week te doen. En misschien blijft er ook nog wat tijd over 

om je ergens in te zetten als vrijwilliger, iets wat je ook nog op je planning hebt staan… 

 

In ieder geval, neem nu vooral de tijd om te genieten samen met je familie en vrienden.  

 

We wensen je het allerbeste! 

 

Seth, Fons en Birgit 

 

 

  



 

 

 

Juf Gaby gaat op 1 april 2021 op pensioen. Maar wie komt er dan in het 4de leerjaar tot einde 

van het schooljaar? Moeten zij afstandsonderwijs krijgen? Nee hoor, er is alvast gezorgd 

voor een waardige opvolger: juf Lore Verbeyst. Maar wie is juf Lore? 

 

Naam: Lore Verbeyst 

Geboortedatum: 13 mei 1992 

Adres: Millenniumstraat 60, 1745 Opwijk 

Taak op school: juf van het vierde leerjaar vanaf 1 april 

Deze stripfiguur zou ik voor één dag willen zijn: Marsupilami – Het hebben van zo’n staart 

lijkt me wel handig! 

Mijn ultieme droom: Gorilla’s spotten in Oeganda 

Zo maak ik mijn collega’s blij: Ik zou voorstellen om ‘de geheime weldoener’ te spelen onder 

de collega’s. Iedereen trekt een naam en moet die collega een maand lang stiekem 

‘verwennen’. Aan het einde van de maand wordt er onthuld wie jouw geheime weldoener 

was. Leuk toch om een chocolaatje te vinden op je bureau, een kaartje met een compliment 

erop te krijgen… 

In mijn vrije tijd wandel ik veel, speel ik padel, ga ik klimmen en ga ik joggen. 

Hoe zou jij onze school op stelten zetten? Ik ben wel te vinden voor een ‘gekke week’ op 

school: maandag gekke-haren-dag, dinsdag gekke-schoenen-dag, woensdag fluo-dag, 

donderdag gekke-truien-dag en vrijdag draag-je-kleren-andersom-dag! 

  

Interview met juf Lore 



 

 

 

 

 

 

  

Zo’n zachte juf, ze noemde 

allemaal ‘Suske’! 

Een juf die altijd heel vriendelijk was en is. Ze was steeds 

optimistisch en keek steeds naar de positieve dingen in het 

leven. 

Mooie herinneringen aan juf Gaby door oud-leerlingen 



 

 

Het Peuterklasje 

 

 

Elke klas neemt afscheid van juf Gaby  



 

 



2 DE   KLEUTERKLAS

 



 

D E R D E   K L E U T E R K L A S 

  



EERSTE LEERJAAR 

  



Ik vind juf Gaby lief, want ze zegt elke keer goeie morgen als ze aan de poort staat. 

(Valentien) 

Juf Gaby is super lief, ook al vergeet ze soms mijn naam 😊  Ze zegt Michiel ipv Felix. 

Als ik gevallen ben, troost ze me. (Will) 

Juf Gaby is een hele goeie verzorger. (Thomas) 

Juf Gaby is de leukste juf. (Jade) 

Ik vind haar zooo leuk, want ze helpt mij als ik droevig ben. (Jemimiah) 

Als ik val, helpt ze mij altijd en is ze lief. (Chloé) 

Juf Gaby is heel lief en ik weet het eigenlijk niet meer zo goed, maar ze is heel lief. (Elia) 

Juf Gaby wordt niet snel boos en helpt mij als ik pijn heb. (Juliette) 

Ze is altijd lief voor mij. (Martje) 

Juf Gaby is keilief, want ze luistert en zegt altijd schatteken tegen mij. (Renée) 

Juf Gaby is super leuk omdat ze altijd dag zegt aan de poort!  (Febe) 

Ik vind ze leuk omdat ze goed voor mij zorgt. (Loewiz) 

 

KORTOM…. We love you, juf Gaby!  

 

 

 

  



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

Afscheidsversje van alle leerkrachten 



 
 



 



 

 

 

Veel oud-leerlingen hebben heerlijke herinneringen aan het handwerk bij Juf Gaby. Ze 

leerde vele leerlingen borduren met de kruisjessteek.  

 

Hoe gaat borduren met de kruisjessteek nu weer? 

1. Knip je stof en borduurgaren. Je 

borduurgaren moet op een lengte van ongeveer 

90 centimeter worden afgeknipt. 

 Borduurgaren 

bestaat uit een bosje van zes draden, maar 

normaal gesproken wordt er maar één draadje 

tegelijk gebruikt voor borduurwerk.  

 

2. Steek de draad door de naald. Neem je 

enkele draadje borduurgaren en maak een lus aan 

het eind. Maak dit eindje een beetje nat (likken of een drupje water) om het 

makkelijker door de naald te kunnen steken. Trek de lus dan door en laat de twee 

losse einden (een van de twee is natuurlijk heel kort) aan de andere kant van het oog 

van de naald bungelen 

3. Begin met je borduurwerk. Tel op je patroon het aantal rastergaatjes tot je eerste 

steek (meestal de middelste steek) en steek je naald van onder af door het gaatje. 

Trek de draad helemaal door, maar laat een klein stukje van het lusje aan de 

Het crea-hoekje 



onderkant. Daarna steek je diagonaal over en steek je jouw naald door het lusje aan 

de onderkant zodat je een stevig anker hebt voor je steekjes. 

 

 Het maakt 

niet uit of je met je kruisjes zo:’/////’ of 

zo:’\\\\\’ begint, als je maar consequent 

doorgaat tijdens je hele project. 

 Zorg ervoor 

dat je bij elke steek die je maakt, je 

draad over het losse opzet-eindje aan de 

achterkant laat lopen, zodat het stevig 

wordt weggewerkt. Hierdoor zal het ook 

minder makkelijk loskomen als er later 

aan gerukt of getrokken wordt.  

 

4. Borduur verder. Werk met hetzelfde 

kruissteekje vanaf het midden naar 

buiten toe totdat je het patroon hebt 

afgewerkt. Als je draad ergens op is, 

hecht je de draad af aan de achterkant 

en knip je een nieuw stuk draad af.  

 

5. Klaar! Was het borduurwerk. Handen 

zijn van nature vuil en vettig en maken 

daardoor de stof van je borduurwerk 

ook vuil. Je handen vaak wassen kan de 

hoeveelheid vuil beperken die op je stof wordt overgebracht, maar een vuil randje 

rondom je borduurring is bijna onvermijdelijk. Was je borduurwerk voorzichtig met 

zeep en water en laat het rustig aan de lucht drogen als je klaar bent. 

 
Bron: Wikihow 

 

 

 

  



Juf Gaby is een kei in knutselen en handwerk.  

In een knutselbui ? Probeer dan eens deze pompon te maken.  

 

Een pompon maken is heel eenvoudig. Volg deze instructies en in no time heb je zelf een 

pompon gemaakt! 

1. Knip twee cirkels uit een stuk karton of plastiek.  

2. Maak bij beide een gaatje in het midden. 

3. Maak een gleufje in beide cirkels. 

4. Wikkel wol rond de kartonnen cirkels. Doet dit een hele tijd. De pompon moet vol en 

rond zijn. 

5. Knoop een touwtje om de cirkel. 

6. Knip de wol in het midden, tussen de twee plaatjes, los. 

7. Neem een stukje wol en strik het stevig vast tussen de twee kartonnen cirkels. 

8. Verwijder de cirkels. 

9. Knip de pompon wat bij. 

10. Klaar. 

Gebruik hem als sleutelhanger, broche of hang hem aan de klink van je slaapkamer. 

 

 

 

 



Dromen van covid-vrije tijden: maak eenvoudig een dromenvanger! 

 

 

De rondjes zijn gemaakt van dik vilt. Een makkelijke manier om een rondje te maken is door 

met een glas en balpen de vorm op het vilt te tekenen. Maak een groot en een klein rondje. 

Zet de lintjes één voor één vast in het midden van het grote rondje. Maak ook een lintje aan 

de bovenkant, waarmee je de dromenvanger kunt ophangen. Stik vervolgens het kleine 

rondje op het grote rondje. Dromenvanger klaar! Dromen maar! 

  



 

 

 

Wisten jullie dat juf Gaby graag buiten vertoeft? Wie in deze Corona-tijden de buurt af en 

toe eens gaat verkennen, is haar waarschijnlijk al eens tegengekomen te voet of met de 

fiets. Na 12 maanden kennen we de paadjes en de weggetjes in de buurt uit ons hoofd en is 

nieuwe inspiratie welkom. Ook wij zijn op zoek gegaan naar enkele leuke en leerrijke 

alternatieven: 

Stoepplantjeswandeling  

Door de lockdown hebben we allemaal meer oog gekregen voor het kleine in onze 

omgeving. Waarom zouden we dus niet eens inzoomen op het kleine natuurgebied onder 

onze schoenzolen? Hoe vaak lopen we in het dorp niet langs of op stoepplantjes (het 

zogenaamde onkruid). 

Om te weten over welke stoepplantjes het gaat en om te zien waar ze vandaan komen kan je 

de plantjes scannen met een app zoals PlantNet of iNaturalist. Door met een krijtje een 

cirkel te trekken rond de stoepplantjes die je tegenkomt en ze te benoemen, laat je 

ook andere wandelaars zien dat plantjes waar je voorbij loopt eigenlijk best bijzonder 

kunnen zijn. 

 

Wandelbingokaarten 

  

Zwerfvuil ruimen 

Spijtig genoeg nemen niet alle wandelaars hun vuil opnieuw mee naar huis. Wil je het 

nuttige aan het aangename koppelen, dan kan je zwerfvuil ruimen tijdens de wandeling. Wil 

je de handen uit de mouwen steken tegen zwerfvuil, word een “Mooimaker”! De kinderen 

kunnen je hier zeker meer over vertellen! 

Maak je unieke wandelbingokaart! 

1. Maak een kaart, print ze & neem een 

balpen mee. 

2. Wandel of fiets, kijk rond en 

doorstreep wat je gevonden hebt. 

3. Wie 4 afbeeldingen op een rij vindt, 

roept Bingo! 

Wandelbingokaarten kan je vinden voor 

beginners en ervaren spotters, voor diverse 

jaargetijden en gebieden. Neem zeker eens 

een kijkje op wandelbingo.be of maak een 

account aan op FamilieFit.be als je meer 

houdt van de digitale versie. 

 

 

Hé wandel je mee? 

about:blank


 

 

De moppenkalender van juf Gaby 



 

 

 

 
 

Wedstrijd 



 

 

 
 

 



 

 
  



 

 

 

Lieve juf Gaby, 

Het was een waar genoegen om met jou te mogen 

samen werken. Jouw teamspirit is immens groot, je 

bent steeds je rustige zelf, jouw hart voor de kinderen 

is groot. Maar nu is het tijd om te gaan.  

 Niks moet, niksen mag.  

Het ga je goed! Weet dat je steeds welkom blijft bij 

jouw Knipoogfamilie. Christoph

 

Wist je dat? 


