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Beste ouders,

Net voor de grote vakantie hebben jullie nog deze Tentakels van school tegoed.  
Een editie van ons mini-krantje om iedereen de vakantie te laten ingaan met een 
terugblik op het voorbije schooljaar. En hoe kunnen we dat beter doen dan door de 
leerlingen van het zesde leerjaar het laatste woord te geven.  Ze blikken niet alleen 
terug op de voorbije jaren, maar kijken ook al heel verlangend uit naar wat zij volgend 
jaar zullen doen.  Op de volgende pagina’s krijgen ze van ons het woord.

Met de vakantie willen we een periode van grote bouwwerken afsluiten.  We zijn het schoolbestuur heel dankbaar 
voor de grote investeringen die gebeurd zijn de voorbije 4 jaren, maar zijn ook wel blij dat een zekere rust rond 
de schoolgebouwen kan terugkeren.  Want ook al werd alles in stappen uitgevoerd, toch wegen zulke werken echt 
wel op het leven van de school.  De nieuwe gebouwen zorgen ook wel voor 2 veranderingen binnen de school.

Ten eerste wordt vanaf volgend jaar gestart met een slaapklasje voor peuters en kinderen van het  
eerste kleuter.  De kleinsten onder onze kinderen verlaten net voor de middag hun klasje, gaan onder begeleiding 
afzonderlijk eten en kunnen dan een dutje doen.  Na de middag worden ze dan weer naar hun klasje gebracht waar 
ze vol nieuwe energie weer aan de activiteiten kunnen deelnemen.  Dit alles wordt georganiseerd en begeleid door de 
mensen van KIDZ.  Heb je interesse hiervoor, neem dan contact op met Martine Romel via haar nummer 051/805091 
of via email kindzorg@zbroeselare.be .

Ten tweede werd voor volgend schooljaar de voor- en naschoolse opvang herbekeken.  Alle kinderen worden ’s 
morgens opgevangen in de nieuwbouwlokalen aan de Leeuwerikstraat naast de sportzaal.  Vroeger hadden ze daar 
ook hun opvang in de chalets.  ’s Avonds zal de opvang worden opgesplitst in een opvang voor kleuters en een op-
vang voor de leerlingen van het lagere.  Deze voor kleuters gaat door in het kleutergebouw aan de Merelstraat, 
deze voor het lagere gaat door in de opvanglokalen van ’s morgens.  De nieuwbouwopvang zal op woensdagnamiddag 
ook voor iedereen samen dienst doen.  Natuurlijk zullen de leerlingen van het lagere eerst aansluiten bij de ‘studie’ 
die voor hun leeftijd voorzien is.  Beide opvanglokalen zullen ingericht worden en zullen ervoor zorgen dat de drukte 
voor een groot deel vermeden wordt.

Maar voor het zover is, is er natuurlijk eerst de grote vakantie.  Geniet met volle teugen van de komende 
twee maanden en hopelijk zien we iedereen uitgerust op vrijdag 1 september terug.  Als je toch nog even op 
school moet zijn, dan kan dat op het schoolsecretariaat in de voormiddag tot vrijdag 7 juli.  Vanaf woensdag 16 
augustus kan je er dan ook weer terecht…  Tot na de vakantie !
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Ignace Degryse

Belangrijke datums 
schooljaar 2017-2018

vrijdag 1 september
 eerste schooldag
maandag 2 oktober
 pedagogische studiedag
zaterdag 24 februari
 familieactiviteit
woensdag 7 maart
 pedagogische studiedag
zondag 22 & 29 april
 eerste communie

maandag 30 april
 brugdag
zaterdag 5 mei
 vormsel
zondag 6 & 13 mei
 eerste communie
donderdag 10 mei
 lentefeest (OLH-hemelvaart)
zaterdag 26 mei
 schoolfeest “op tocht”
maandag 28 mei
 vrije dag



Hoi, ik ben Merel Algoedt.
Mijn leukste ervaringen in deze school waren: de bos-
klassen, de schoolreizen, naar zee gaan en natuurlijk 
de aller tofste vrienden ter wereld maken. Ik zit hier 
dan ook al 10 jaar. Volgend jaar ga ik Latijn doen. Ik 
weet wel nog niet in welke school. Ik wil alle juffen 
van het kleuter tot het lager en de directeur bedanken 
voor de SUPER 10 jaar.

Hallo, ik ben Senne Baekelandt .
Ik vond het leukste in de 13 jaar dat ik hier was 
de Efteling.  Wat ik volgend jaar ga doen, weet ik 
nog niet precies. Maar ik zou wel graag kok willen 
worden. Graag bedank ik alle juffen en de directeur!

Hallo, ik ben Yasin Ben Brahim.
Mijn leukste ervaringen waren de schoolreizen, 
zeeklassen en bosklassen.
Volgend jaar ga ik naar het Klein Seminarie.
Ook wil ik alle juffen en meesters bedanken, maar 
ook mijn familie en vrienden.

Hoi, ik ben Louis Byttebier.
De leukste ervaringen voor mij waren de school-
reizen. Volgend jaar ga ik naar het VTI en zal ik de 
richting IW/STEM volgen. Ik wil ook nog alle juffen 
en meesters bedanken voor de leuke jaren.

Hey, ik ben Simon Detailleur.
Mijn leukste ervaringen  waren voor mij naar de Efte-
ling gaan en voor de eerste keer ondersteboven gaan 
in een achtbaan en op bosklassen gaan 
Ik ga volgend jaar naar het VTI. Ik wil graag alle  
juffen bedanken voor alle super toffe schooljaren. 

Hoi, ik ben Marwa El Issati.
Ik vond het dit jaar een super leuk schooljaar. De 
schoolreizen vond ik ook super leuk.
Volgend jaar ga ik naar het VISO en volg ik STV. Later 
wil ik kapster worden. Ik wil iedereen bedanken voor 
een hele leuke tijd op school.

Hallo, ik ben Tomaz Gaytant. 
Mijn leukste ervaring waren de schoolreizen en de 
bosklassen. Volgend jaar ga ik naar het VTI, waar 
ik hout en bouw zal volgen. Later wil ik heel graag 
daktimmerman worden. Ik wil alle juffen , meesters 
en de directeur bedanken. Daaaaaaaaaag!

Hey, ik ben Naomi Herreman.
Ik zit hier van het derde kleuterklasje .
Ik wil graag de juffen en meesters bedanken. Ik ga 
het hier nooit vergeten. Mijn droom is om onthaal-
moeder te worden.

Heyyy, ik ben Pauline Legrand-Dejonckere,
Het leukste hier op school vond ik de bosklassen, 
schoolreizen,…. Volgend jaar ga ik naar het College 
en volg ik de richting Latijn, want later zou ik graag 
advocate worden. Graag zou ik iedereen willen 
bedanken die mij geholpen heeft, want zonder jullie 
was dat nooit zo’n avontuur geweest!

Hey, ik ben Ewoud Louagie.
Ik zit al van het zomerklasje hier op school.
Mijn leukste ervaringen waren de speciale evene-
menten zoals de schoolfeesten, uitstappen , zeeklas-
sen,…Volgend jaar ga ik naar het College om Latijn 
te volgen. Mijn lievelingsjuf is juf Tine en mijn beste 
vrienden zijn Jari, Stefan en Griffin.

Hallo, ik ben Remi Rabau.
Het leukste wat ik heb meegemaakt op school is op 
schoolreis gaan naar de Efteling.
Mijn lievelingsjuf is juf Ilse van het 5de leerjaar.
Volgend jaar ga ik naar de Burgerschool om de 
richting Handel te volgen.

Hey, ik ben Nina Radovic.
Ik heb super leuke dingen meegemaakt tijdens mijn 
7 jaar hier op school, zoals leuke schoolreizen en 
mijn beste vrienden leren kennen.
Volgend jaar ga ik naar de Broederschool.
Ik wil graag alle leerkrachten bedanken en de 
natuurlijk de directeur voor alle geweldige jaren.

Yo, mijn naam is Siebe Serpieters.
Ik vond het hier super leuk op school vooral de 
schoolreizen, sportdagen , de bos-en zeeklassen 
samen met mijn vrienden. Volgend jaar ga ik naar 
het college en daar volg ik de richting Latijn. Ik wil 
graag nog iedereen op school bedanken om dat ze zo 
goed voor mij hebben gezorgd.

Hey, ik ben Bob Vanden Brande.
Ik zit hier 10 jaar op deze  school en ik heb veel leuke 
ervaringen gehad, maar de leukste vond ik toch wel 
bosklassen. Volgend jaar ga ik naar de burgerschool 
of het VMS.Ik bedank graag alle juffen en meesters. 
Hopelijk zie ik jullie nog eens.
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Heyho, ik ben Jill Vandenbroucke.
Ik zit hier nu 7 jaar en mijn leukste ervaring vond ik 
de bosklassen.
Ik ga moderne doen in het VMS. Ik vond alle leer-
krachten superleuk, maar de iets leukere vond ik Juf 
Ann ( kleuter), juf Rolande , juf Inge en juf Tine.

Hey allemaal, ik ben Chloë Vandenbulcke.
Ik heb hier 3 jaar op school gezeten. Volgend jaar ga 
ik naar het Barnum om Latijn te volgen. 
Ik hoop nog eens iemand terug te zien.

Hallo,Ik ben Louise Van den Eynde.
Ik zit al 10 jaar op deze school, maar moet nu verande-
ren. Ik ga volgend jaar naar het College om er Latijn te 
volgen. De leukste ervaring op deze school was toen 
wwe met het vijfde leerjaar naar zee gingen. 
Ik ga iedereen missen. Bedankt juffen en meesters en 
directeur voor deze fantastische 10 jaar!!

Hallo, ik ben Tristan Vanderper.
Ik zat 10jaar in de Octopus, maar nu ga ik naar het 
VMS. Dat betekent voor mij een nieuw begin op een 
nieuwe school. Ik dank iedereen voor de steun door 
alle jaren heen.

Hallo, ik ben Josse Vandoorne.
Ik heb hier in de Octopus 10 jaar lang gezeten en al 
dat kwam omdat mama hier werkte.
Mijn leukste ervaringen waren toen dat we naar de 
Efteling en op bosklassen gingen.
Ik wil industrieel ingeniuer worden.
Ik bedank al de juffen en meesters voor alles wat ze 
hebben gedaan.

Hallo, ik ben Britt Van Oyen.
De leukste ervaringen vond ik alle schooluitstappen 
en plezier maken en gek doen met mijn supervrien-
den. Ik ga iedereen HEEL hard missen. Ik ga volgend 
jaar Latijn doen in het College. Ik wil alle juffen, 
meester, directeur, personeel heel erg bedanken. In 
het bijzonder alle leuke babbels met juf Els.
Vele groetjes Britt

Hallo, ik ben Aaron Vanryckeghem.
Mijn hobby’s zijn lopen en dansen. 
Ik vond de bos- en zeeklassen één van mijn tofste 
ervaringen.
Volgend jaar ga ik naar het VTI daar ga ik de richting 
IW/STEM volgen. Later zou ik graag architect worden.
Ik zou graag alle juffen en meesters bedanken, maar 
zeker de directeur.

Nen Goeiendag! ik ben Flore Vervaeke uit klas 6A.
Volgend jaar ga ik naar het Barnum en zal er Latijn 
volgen. Maar natuurlijk heb ik her ook veel mooie 
herinneringen zoals de Efteling en zeeklassen, maar 
ook alle speeltijden met al de vrienden.
Ik zou heel graag alle lieve en toffe juffen en 
meesters willen bedanken. Ook de directeur en het 
secreatriaat.Ik wens iedereen nog veel leuke jaren 
toe in de Octopus! Tot dan!

Hoi iedereen, ik ben Michelle Viaene.
Ik zit al 10 jaar hier in de Octopus en mijn leukste 
ervaringen hier vond ik de Efteling.
Ik wil later bejaardenzorg volgen, daarom ga ik naar 
het VISO.
Ik bedank al de juffen en meesters en de directeur 
voor de leuke jaren.

Hoi mensen, ik ben Wout Viaene.
Mijn leukste ervaring hier is de bosklassen.
Ik ga volgend jaar naar de broederschool.
Ik wil graag de juffen en meesters bedanken, maar in 
het bijzonder juf Ilse en juf Frenn.

Hey, ik ben Vic Vlamick.
Ik zit al 10 jaar op deze school . 
Ik ga volgend jaar naar het  college om Latijn te vol-
gen. Het leukste vond ik de bosklassen en de school-
feesten. Ik wil iedereen bedanken om het zo leuk te 
maken in de Octopus.

Als we mochten, echt waar,
dan hielden we jullie nog 
een jaar!
Maar jullie zijn hier nu klaar,
dus ja, ga nu maar ...

We zullen nog even zwaaien,
tot voorbij de poort.
Met ‘veel geluk’
en ‘het ga-je-goed’,
ons allerlaatste toverwoord.

En zien we jullie weer,
dan zullen we denken,
trots en fier:
Dat waren er toch mooi
allemaal van hier!
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Hallo, ik ben Senne Bogaert. 
Ik zit al op deze school sinds ik vijf jaar was.
Op deze school heb ik veel leuke dingen meegemaakt: 
de turnlessen, de speeltijden en het knutselen waren 
meestal tof. Mijn lievelingsjuffen waren juf Myriam, 
juf Ilse en juf Inge.

Hallo, ik ben Arthur Clappaert.
Ik zit al van in de peuterklas op de Octopus.
Ik heb hier negen leuke jaren beleefd, maar nu 
begint een nieuw verhaal. Volgend jaar ga ik naar het 
College en zal er de richting Latijn volgen. 
De Octopus zal ik nooit vergeten.

Hoi allemaal, ik ben Imke Croubels.
Dit jaar ben ik een schoolverlater.  Van het zomer-
klasje naar het 6de leerjaar was een leuke weg om af 
te leggen. Volgend jaar ga ik naar het VISO Polenplein.
Hopelijk zie ik jullie nog eens terug.

Hallo, ik ben Jytte Decaluwé.
Ik zit hier al van in het zomerklasje en heb 
ondertussen veel leuke dingen meegemaakt. 
Volgend jaar ga ik naar de VMS. Daar zal ik de 
richting ASO volgen.De leukste juf vond ik juf Frenn. 
Ik vind haar super grappig. Bye en tot de volgende 
keer misschien!

Hey, ik ben Emmely Denoo.
Ik zit hier al van het 1ste kleuter. Mijn lievelingsjuf in 
het kleuter was juf An van het 3de kleuter.
Verder had ik alle juffen graag.  Volgend jaar ga ik 
naar de VMS. Later zou ik graag dierenarts worden.
Dank u voor alle mooie jaren. Het was super !!!

Hoi, ik ben Noah Depondt.
Ik zit al 8 jaar op de Octopus (van het 2de kleuter).
Als hobby doe ik judo. Mijn vrienden op school zijn 
ook heel belangrijk voor mij. Volgend jaar ga ik naar 
het College en zal er de richting moderne volgen.
Ik hoop dat ik jullie nog eens zal kunnen zien.

Hallo, iedereen. Ik ben Chayana Desmet.
Ik zit hier van het 1ste leerjaar en volgend jaar ga 
ik naar het middelbaar. Mijn lievelingsjuffen waren 
Juf Myriam en juf Delphine.Ik wil ook nog dankje-
wel zeggen aan juf Frenn. Zij heeft mij superhard 
geholpen met wiskunde en daardoor ben ik veel 
beter geworden.Volgend jaar ga ik naar het MSKA. Ik 
zal er de richting beroep volgen. Later zou ik graag 
kapster worden. Dank je wel SBS De Octopus voor de 
toffe schooljaren .

Ik ben Louis Detailleur.
Ik zit al op deze school sedert de eerste kleuterklas. 
Ik vind dat deze school heel leuk is. Ik zat het liefst in 
6B bij juf Myriam. De lessen waren wel heel moeilijk. 
Het leukste was op schoolreis gaan naar Walibi.
Ik zal deze school missen want ik had hier heel veel 
vrienden gemaakt.

Hoi, ik ben Fay Dujardin.
Ik ben 11 jaar en zit hier al van in de eerste kleuter-
klas. De leukste juffen zijn juf Aagje, juf Ann en juf 
Myriam. Ik zal deze school heel erg missen (zeker al 
mijn vrienden). Volgend jaar ga ik naar de Vabi.
Hopelijk zie ik af en toe nog iemand terug.

Hallo, ik ben Stefan Ferreira.
Ik ben 12 jaar en heb op deze school al veel goede en 
leuke dingen gedaan, bv. de schoolfeesten, schoolrei-
zen, bosklassen, zeeklassen,…
Volgend jaar ga ik naar het VTI en zal er de richting 
techniek volgen.

Hoi, ik ben Jérôme Fieuw.
Ik zit in het 6de leerjaar en ga volgend jaar naar het 
middelbaar. Ik weet echter nog niet waar.
Ik vond de bosklassen vorig jaar het leukste, samen 
met de uitstap naar de Efteling ter gelegenheid van 
50 jaar Octopus.

Hallo, Ik ben Emilia Leroy.
Ik ga volgend jaar naar de VMS en neem daar mijn 
beste vriendin in mee. Hier op school heb ik heel 
veel leuke en toffe vrienden gemaakt. Ik heb me hier 
heel hard geamuseerd en zal deze school nooit ver-
geten. Later zou ik graag in de voetsporen van mijn 
mama treden (en dus juf worden). Ik hoop dat het in 
de VMS even leuk zal worden als op deze school. Ik 
kom zeker en vast nog eens langs.



Hoi, ik ben Karen Deseyne.
Het leukste op school vond ik de bosklassen.
Juf Inge, Tine, Nele en Ilse vond ik de leukste juffen.
Volgend jaar ga ik naar het VISO en zal er de richting 
sociale en technische vorming volgen.

Hallo, ik ben Griffin George.
Ik zit al sinds het 1ste kleuter op deze school.
Ieder jaar en elke schoolreis vond ik leuk (zeker naar 
de Efteling). Volgend jaar ga ik naar het middelbaar, 
maar ik weet nog niet goed welke richting in welke 
school ik zal volgen.

Hoi, ik ben Jeroen Lagrou.
Ik ben 11 jaar en ga volgend jaar naar het Klein 
Seminarie of naar de Broederschool.
Het leukste moment toen ik hier op school zat was 
de schoolreis naar de Efteling.
Hopelijk zie ik jullie gauw nog eens terug.

Hoi, iedereen.
Ik ben Laïza Lepouttre.
Volgend jaar ga ik naar het VISO waar ik de sociale 
en technische richting zal volgen.
Mijn lievelingsjuf was juf Myriam.
Ik zal jullie allemaal heel hard missen.

Hey, ik ben Jonathan Maertens.
Ik begon hier in het boembaklasje en na negen jaar 
zal ik deze school missen. Ook omdat ik deze school 
heb zien groeien en evolueren. Ik wil later astronaut 
worden. Ik weet wel dat dit een zware taak zal worden 
en daarom ga ik Latijnse studeren in het College. Mijn 
lievelingsjuffen waren alle juffen waar ik bij zat.

Hey, ik ben Amélia Missiaen.
Ik zit hier al van het 1ste kleuter en vind het heel 
jammer dat ik weg moet.
Volgend jaar ga ik naar Ter Groene Poorte want ik wil 
later kok worden. De leukste juf vond ik juf Myriam.
De leukste uitstap was naar de Efteling.
Tot later misschien.

Hoi, ik ben Geike Ostyn.
Ik begon hier in het boembaklasje en nu ga ik naar de 
Broederschool en zal er de richting moderne volgen.
Wat ik leuk vond op deze school waren de schoolrei-
zen, de uitstap naar het Vlaams Parlement,…
Ik zal deze school missen !!!

Hallo, ik ben Yinthe Pattyn.
Ik zit hier al vanaf het zomerklasje.
De leukste herinnering was de schoolreis naar de 
Efteling. Volgend jaar ga ik naar de VMS en zal er de 
richting moderne volgen.

Hoi, ik ben Rune Vanbelle.
Ik zit nu in het 6de leerjaar . Ik zit al  in de Octopus van 
het 3de kleuter. Volgend jaar ga ik naar het VTI en zal er 
de richting Stem/IW volgen. Later wil ik ingenieur wor-
den. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de 
Octopus gingen we naar de Efteling. Dat vond ik top.

Hoi, ik ben Anna Vancayzeele.
Ik zit hier al van het peuterklasje. Ik vond het bij alle 
juffen tof en vind het zeker tof bij juf Myriam.
Ik ga volgend jaar naar het College en zal er de 
richting Latijn volgen. Later wil ik ofwel dokter, kok 
of dierenarts worden. Het lijkt mij allemaal tof.
Ik zal deze school heel hard missen.

Hallo, ik ben Jari Vanoverberghe.
Ik zit hier al van het eerste kleuter en nu ben ik 
klaar voor het middelbaar. Ik ben ingeschreven in het 
College in Roeselare en heb voor de richting Latijn 
gekozen. Ik heb veel leuke dingen gedaan op deze 
school, zoals naar de Efteling gaan. Ik heb hier ook 
veel vrienden gemaakt. Als ik iemand zou kiezen die 
ik de tofste juf vond, was het juf Myriam.

Hallo, ik ben Iben Verfaillie.
Ik zit hier al sinds het zomerklasje.
Mijn beste vrienden waren Simon, Stefan,…
Volgend jaar ga ik naar het  VISO Polenplein. Ik zal er 
de richting sociale en technische vorming volgen.
Hier in de Octopus was het echt allemaal super leuk. 
Leuke juffen en meesters, altijd leuk in de les en in 
het turnen was het ook leuk.

Helowi kidowki, Lune Verheyde hier.
Ik moet dit jaar de school verlaten. Ik vond het echt 
een superschool. Volgend jaar zou ik graag naar het 
College gaan waar ik de richting moderne zal volgen.
Ik weet het nog niet zeker maar later zou ik graag ad-
vocate worden. Bedankt aan alle juffen en meesters 
voor deze onvergetelijke jaren in de Octopus.
Ik wens jullie en de school nog veel geluk.
Mijn lievelingsjuf is natuurlijk juf Myriam.

Heylaa ! Hoylaai !
Ik ben Gulcin Verhoyen en zit hier al van het 
kleuter. Ik heb een hele kast vol herinneringen, maar 
de mooiste is dat ik hier mijn vrienden heb leren 
kennen. Volgend jaar ga ik naar het VISO Polenplein 
en zal er de richting STV volgen . Hopelijk leer ik 
daar weer nieuwe vrienden kennen.



Aan iedereen die meegespaard 
heeft voor de schoolboom,

BEDANKT!
Het werd een trompetboom 

(catalpa).

Bij het begin van volgend schooljaar zal ook 
opnieuw gevraagd worden om jullie keuze door 
te geven voor de warme maaltijden.  Deze keuze 
geldt voor het volledige schooljaar.  Er is keuze 
tussen gewone maaltijden, vegetarische maaltij-
den en varkensvlees-vrije maaltijden.  De prijs 
is voor elke maaltijd dezelfde.  Ook als je denkt 
dat de kinderen nooit ‘warm’ zullen eten, gelieve 
toch deze keuze te maken; voor het geval dat…

Vanaf volgend schooljaar zullen ook alle brieven 
digitaal doorgestuurd worden.  Daarvoor werden 
de e-mailadressen van de ouders al opgevraagd.  
Wil dan ook deze “digitale post” vanaf septem-
ber goed opvolgen.  Ook als er strookjes moeten 
ingevuld worden, zal dit digitaal gebeuren.  Begin 
september zal je hierover meer nieuws krijgen.  
Enkel als je echt kiest voor “alles op papier”, zal 
dit ook gebeuren,  maar hopelijk helpen jullie met 
ons mee om met school de digitale trein niet te 
missen.

Digitale post!

Keuze maaltijden

 » Wist je dat ... de kinderen van het eerste 
leerjaar goede moestuiniers geworden zijn? 

 » Wist je dat ... Juf Barbara haar collega’s mist? 
:-) 

Wist-je-datjes

 » Wist je dat ... het 1e leerjaar volgend schooljaar start met de laatste nieuwe versie van de taalmethode 
Veilig leren lezen? Dat is de kim-versie. 

 » Wist je dat ... alle kinderen van het 1e leerjaar en hun ouders samen kunnen picknicken op zaterdag 8 juli? 
Dat is een origineel en tof initiatief van enkele ouders. 

 » Wist je dat ... 2B 1 week lang met konijnen in de klas zat? :-) 

 » Wist je dat ... het vijfde leerjaar en de 2/3 klas bezoek krijg van een echte Maori en zijn vrouw?  We 
leerden ook een nieuwe HAKA. 

 » Wist je dat ... alle leerlingen van het vijfde leerjaar nu hees zijn?  Ze brulden de ziel uit hun lijf tijdens 
de HAKA op het schoolfeest. 

 » Wist je dat ... de leerlingen van het vijfde op zoek gingen naar de helm van koning Albert I in het Sterre-
bos? Gevonden!  

 » Wist je dat ... we jullie allemaal een zeer goede vakantie wensen!


