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OPEN OCHTENDEN 4, 5 EN 6 FEBRUARI 
 

Op 4, 5 en 6 februari staan de deuren van Het Kofschip open voor nieuwe ouders van 09:00 tot 11:00 uur. Kent u 

ouders met kinderen die nog geen 4 jaar zijn? Meld hen dan dat ze van harte welkom zijn op een van deze ochtenden. 

Men kan voor een ander moment ook een afspraak maken met de directie.  

Tel: 0316525619 of via mail directie.het-kofschip@liemersnovum.nl 
 

PERSONELE INVULLING GROEP 1- 2 B EN 1-2 C 
 

Juf Veronica (1-2B) is nog steeds met ziekteverlof. Zij wordt vervangen door juf 

Manon. Juf Manon heeft naast het invallen bij ons op school per 6 februari een 

andere baan gekregen. Hierdoor kan zij in onze groep 1-2 B alleen nog invallen op 

maandag en dinsdag.  

We hebben gekeken hoe we dit het beste konden oplossen. Om te voorkomen dat 

groep 1-2 B met drie verschillende leerkrachten te maken zou hebben, zijn we tot 

de volgende constructie gekomen: 

o 1-2 B: maandag en dinsdag juf Manon, woensdag en donderdag juf Karen 

o 1-2 C: maandag een invalleerkracht en dinsdag t/m donderdag juf Ingrid. 

Deze invulling gaat in vanaf maandag 11 februari. Echter op woensdag 6 februari konden we dit niet oplossen. Juf 

Karen heeft dan een studiedag voor haar opleiding onderbouwcoördinator. Gelukkig hebben we juf Jeannette (groep3) 

en juf Bettina (groep 1-2B) bereid gevonden om deze dag in te vullen.  

Zodra we meer weten over de definitieve invalleerkracht voor 1-2 C zullen we dit aan de ouders van deze groep 

melden.  
 

SCHOOLCONTACTPERSOON GEBIEDSTEAM ZEVENAAR:  MARTIN KEIZER 
 

Vandaag was Martin Keizer weer aanwezig bij ons op school. Martin is lid van het gebiedsteam Zevenaar en is onze 

schoolcontactpersoon. Als kinderen of gezinnen hulp nodig hebben van een hulpverlener, een onderzoek willen of 

begeleiding zoeken, dan moet dat bij de gemeente worden aangevraagd. Martin Keizer kan u hierbij van dienst zijn. 

Als u vragen heeft op dit gebied, dan kunt u op bij hem terecht op de ochtend dat hij op onze school is.  

Heeft u vragen over de taak van het gebiedsteam, dan kunt u ze stellen aan Martin Keizer of aan Stefanie (IB-er). Ook 

kunt u de website www.goedvoorelkaardeliemers.nl bezoeken.  

Het eerstvolgende moment dat Martin op school aanwezig is, is op maandag 11 maart van 8.15 uur tot 10.00 uur. U 

hoeft geen afspraak te maken, maar kunt gewoon komen. Wilt u al wel laten weten dat u komt, dan kunt ook via juf 

Stefanie een afspraak maken.  
 
 

GROEP 5 T/M 8 NAAR HET RIJKSMUSEUM 
 

De leerlingen van de groepen 5-8 gaan in februari met de bus naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Op dinsdag 5 

februari gaan de groepen 6 en 7, op donderdag 7 februari is het de beurt aan de groepen 5 en 8. 

 

Kinderen uit groep 5 en 6 volgen een les over ontdekkingsreizigers. In het museum 

gaan de leerlingen als tekenaar mee op expeditie. Zij zoeken naar sporen van deze 

geschiedenis in de collectie en bekijken met eigen ogen de handelswaar uit die tijd. 

In het Atelier van de Teekenschool tekenen leerlingen een reisverslag met 

zelfgemaakte inkt. 

 

De groepen 7 en 8 doen mee aan een workshop over de Gouden Eeuw. Leerlingen 

kruipen in de huid van iemand uit de Gouden Eeuw. In een 17de-eeuws theater in de 

Teekenschool spelen de leerlingen met professionele acteurs verhalen over hun eigen 

personages. Ze ontmoeten Rembrandt, vluchten mee in de boekenkist van Hugo de 

Groot en ervaren de kou in het Behouden Huys op Nova Zembla.  

 

Omdat deze groepen op de museumdagen later uit zijn dan half 3, hebben we de schooltijden voor die dagen ook 

aangepast. Voor de leerlingen betekent dit dat ze op de dag dat ze naar het Rijksmuseum gaan pas om 10:10 uur op 

school hoeven te zijn, dus direct na de kleine pauze. We verwachten de bus met de leerlingen op beide dagen tussen 

17 uur en 17:30 uur terug op school. U begrijpt dat het voor ons ondoenlijk is een exacte tijd aan te geven., omdat we 

mailto:directie.het-kofschip@liemersnovum.nl
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niet weten hoe het met de verkeersdrukte zal zijn. Net als bij de schoolreisjes zullen we u via Facebook op de hoogte 

houden van de aankomsttijden.   

Mocht het voor u een probleem zijn dat uw kind pas om 10:10 uur naar school kan, laat dit dan even weten aan de 

groepsleerkracht. In principe zijn wij op de normale tijd op school en kunnen wij uw kind opvangen.  

 

U kunt uw kind een lunchpakketje meegeven; de lunch vindt plaats in de bus! De kinderen mogen wel iets van een 

snoepje meenemen, maar geen zakken vol en geen chips.  

Deze dag mogen de kinderen geen telefoons of camera’s meenemen.  

 

KENNISMAKEN MET STAGIAIRES 
 

Het Kofschip is een opleidingsschool. Hierdoor zult u regelmatig stagiaires 

aantreffen in de verschillende groepen. 

Voor de komende periode staan de volgende stagiaires gepland: 

 

o In groep 3 staat Marit Rompelaar. Marit doet de opleiding tot 

onderwijsassistent aan het Graafschap College en zit in het eerste jaar. Op 

dinsdag en woensdag is ze op school aanwezig. 

o In groep 5 staat Niek van de Brug. Niek is een eerstejaars Pabo-student 

van Iselinge Hogeschool. Vervult op de dinsdagen zijn middenbouwstage.  

o In groep 6 staat Juliët Wels, vierdejaars onderwijsassistent op het 

Graafschap College . Tot april op de maandagen en dinsdagen, daarna de hele week.  

o In groep 7 staat Daan Dijkstra. Daan Is een tweedejaars Pabo-student van Iselinge Hogeschool. In groep 7 

vervult hij op de dinsdagen zijn bovenbouwstage.  

o Maureen Kaal is een derdejaars student van Iselinge Hogelschool die het hele jaar stage loopt in groep 8. 

Maureen is aanwezig op maandag en dinsdag. 
 

UITSLAG TEVREDENHEIDSONDERZOEK DUO 
 

Tevredenheidsonderzoek 

Afgelopen november is er in opdracht van stichting LiemersNovum door DUO Onderwijsonderzoek een 

tevredenheidsenquête uitgezet onder leerlingen, ouders en medewerkers van alle bij het bestuur aangesloten 

scholen. Wij geven u een samenvatting van de uitslag van de enquête die gehouden is onder de ouders en de 

leerlingen van Het Kofschip. 

 

Respons 

Van de 191 ouders die een uitnodiging hebben ontvangen, hebben 83 ouders de vragenlijst ingevuld. Dit betekent dat 

de respons 43% was. De leerlingen van groep 6, 7 en 8 hebben allemaal deelgenomen aan dit onderzoek.  

 

Vergelijking met andere scholen 

Om de resultaten te kunnen interpreteren en vergelijken, is op hoofdlijnen gebruik gemaakt van benchmarks. 

Een benchmark is een referentie, een criterium om iets tegen af te zetten. Het begrip ‘benchmark’ is afkomstig uit de 

landmeetkunde en betekent letterlijk meetspijker. 

De benchmark ouders is opgesteld op basis van onderzoek dat DUO Onderwijsonderzoek heeft verricht onder 26.000 

ouders met een kind in het basisonderwijs. De benchmark leerlingen bevat de resultaten van circa 21.000 leerlingen.  

 

Uitslagen 

In de tabel ziet u drie kolommen. De eerste kolom is het gemiddelde van alle scholen van LiemersNovum. De tweede 

kolom is de benchmark en de derde kolom is de score die de deelgenomen ouders en leerlingen geven aan Het Kofschip.  

Interpretatie van de scores: 

8,2 of hoger:   zeer goed/zeer tevreden 

7,8 tot en met 8,1:  goed / tevreden 

7,3 tot en met 7,7:  redelijk/ redelijk tevreden 

6,5 tot en met 7,2:  matig/ matig tevreden 

6,4 en lager:   zeer matig/slecht/ niet tevreden 
 

 



Infobulletin nr. 6, februari 2019 Het Kofschip  

 
 

OUDERS:  
 

Onderdeel LiemersNovum Benchmark Het Kofschip 

Algemene tevredenheid 8.0 7,6 8,3 

Leraar 8,7 8,4 8,8 

Onderwijs 8,4 7,8 8,6 

Sfeer 8,2 8,1 8,3 

Algemene ontwikkeling 8,2 7,7 8,5 

Schoolleiding/directie 8,1 7,8 9,0 

Communicatie 8,0 7,5 8,6 

Voorzieningen 8,0 7,7 7,3 

Veiligheid op school 8,0  8,4 

Gepersonaliseerd leren 7,5  7,6 

 

LEERLINGEN:  
 

Onderdeel LiemersNovum Benchmark Het Kofschip 

Algemene tevredenheid 8,4 8,0 8,8 

Juf/meester 9,1 8,8 9,5 

Veiligheid op school 8,7 8,5 9,1 

Welbevinden 8,7 8,6 9,0 

Gepersonaliseerd leren 8,6 8,5 8,9 

Onderwijs 8,5 8,1 8,9 

Voorzieningen 8,4 7,5 9,2 

Praktische vaardigheden 7,9 7,7 9,0 

Extra activiteiten  8,0 9,3 

 

TOP VIJF: OUDERS 
Hieronder ziet u de weergave van de vijf stellingen waarover de ouders het meest en het minst tevreden zijn. De 

gegevens zijn waar mogelijk vergeleken met de benchmark primair onderwijs. In de tabel ziet u ook het thema 

waaronder de betreffende stelling valt. 

 

MEEST TEVREDEN: 
 

Hoofdaspect Deelaspect Score Het Kofschip Benchmark 

Communicatie Informeren over belangrijke zaken 9,2 8,0 

Schoolleiding/directie Bereikbaar voor ouders 9,0 7,9 

Leraren Kan met vragen bij de leraar terecht 9,0 8,5 

Leraren Goed contact met kind 8,9 8,4 

Algemene ontwikkeling Aandacht voor gezond leefgedrag 8,8  

 

MINST TEVREDEN: 
 

Hoofdaspect Deelaspect Score Het Kofschip Benchmark 

Voorzieningen Geschikt schoolgebouw 5,6 7,3 

Identiteit School gekozen vanwege identiteit Kanjerschool 6,3  

Voorzieningen Goede sportfaciliteiten 6,7 7,0 

Voorzieningen Schoon en netjes 6,7 7,1 

Gepersonaliseerd leren Op eigen manier kunnen leren 7,6  
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TOP VIJF: LEERLINGEN 
Hieronder ziet u de weergave van de vijf stellingen waarover de leerlingen het meest en het minst tevreden zijn. De 

gegevens zijn waar mogelijk vergeleken met de benchmark primair onderwijs. In de tabel ziet u ook het thema 

waaronder de betreffende stelling valt. 

 

MEEST TEVREDEN: 
 

Hoofdaspect Deelaspect Score Het Kofschip Benchmark 

Juf/meester Geeft goed les 9,8 8,7 

Veiligheid op school Voel me veilig in de klas 9,8  

Onderwijs Goed les 9,7 9,0 

Veiligheid op school Voel me veilig op school 9,7  

Juf/meester Kan goed uitleggen 9,6 9,2 

 

MINST TEVREDEN: 
 

Hoofdaspect Deelaspect Score Het Kofschip Benchmark 

Veiligheid op school Kinderen leven regels na 7,3 7,8 

Onderwijs Genoeg zelfstandig werken 8,2 8,3 

Onderwijs Leren hoe het beste te leren 8,3  

Welbevinden Durf te zeggen wat ik vind 8,5 7,8 

Praktische vaardigheden Leren betrouwbare informatie te vinden op 

internet 

8,6 6,8 

 

We zijn heel erg blij en trots op deze mooie resultaten. Komende periode zullen we een en andere verder uitwerken 

en verbeterpunten aangeven.  
 
 

CARNAVAL 1 MAART  

 

Op vrijdag 1 maart gaan alle remmen los tijdens ons jaarlijkse carnavalsfeest! We 

hopen dat alle kinderen vrolijk verkleed op school komen. 

De kinderen gaan bij binnenkomst die ochtend gewoon naar hun eigen groep. Ook de 

kinderen van groep 3 en 4 gaan eerst naar hun eigen lokaal. Vanaf 8.20 uur 

verzamelen we ons allemaal op het plein van de school. Daar starten we om 8:30 uur   

samen met de Lindenhage. Ook ouders zijn van harte welkom op het plein. U mag 

plaatsnemen achter de kinderen. 

Vervolgens gaan we naar binnen en houden ons carnavalsfeest. Voor de groepen 3 tot en met 8 organiseren we een 

talentenjacht: ‘Kofschip got talent’, waar kinderen die tijdens de voorrondes in de klas gekozen zijn mogen 

goochelen, zingen, dansen e.d. De winnaar van de talentenjacht krijgt de Kofschip Got Talent-bokaal!  

De kinderen hoeven deze ochtend geen eten en drinken voor de kleine pauze mee te nemen. Dit wordt verzorgd door 

school. Om 12 uur sluit de school en mag iedereen naar huis. 
 

GROEP 8 DOET MEE AAN DE GROTE BOEMELPARADE  
 

De Stichting ‘Vrienden van Carnaval in Boemelburcht’ heeft de Zevenaarse basisscholen gevraagd mee te doen aan de 

grote Boemelparade op carnavalszondag 3 maart 2019. Zij willen de jeugd kennis laten maken met het Zevenaarse 

carnaval door hen erbij te betrekken en de kinderen een prominente rol te geven tijdens de optocht.   

Op Het Kofschip verzorgt Edwin Onnart in samenwerking met het Element gastlessen ter voorbereiding op de 

Boemelparade. In een drietal lessen maakt hij samen met de kinderen van groep 8 een start, zodat Het Kofschip goed 

voor de dag komt  tijdens de Boemelparade.  

Omroep Gelderland heeft opnames in de groep gemaakt terwijl de leerlingen aan het knutselen waren voor de 

optocht. U kunt deze opnamen terugzien op de website van Omroep Gelderland.  

 

We doen mee aan de Boemelparade met onze groep 8. Kom ons op zondag 3 maart aanmoedigen? 
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RAPPORT EN CONTACTAVONDEN 
 

Op vrijdag 22 februari krijgen de kinderen van de groepen 3 – 8 hun rapport mee naar huis.  

Vanaf 25 februari worden de contactavonden voor de groepen 3 t/m 7 gepland, waarop we alle ouders 

verwachten. Voor de groepen 6 en 7 nodigen we ook de leerlingen uit.  

Voor de ouders en de leerlingen van groep 8 starten de adviesgesprekken al vanaf maandag 4 februari. 

Ouders en leerlingen van groep 8 zijn hiervoor al door de leerkracht zelf uitgenodigd.  

De kinderen van groep 2 krijgen geen rapport mee, maar voor hen is er naar aanleiding van de 

toetsresultaten wel een contactavond. Ook hiervoor worden alle ouders uitgenodigd. 

Voor de ouders van groep 1 bestaat de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen.  

 

Hieronder vindt u het schema van de verschillende middagen en avonden. 

Lever het opgavestrookje dat u aan het eind van dit infobulletin vindt, uiterlijk 11 februari in bij de groepsleerkracht 

van uw kind.  
 

 maandag 25 februari dinsdag 26 februari woensdag 27 februari donderdag 28 februari 

1-2 A  avond   

1-2 B avond avond   

1-2 C avond avond   

3 avond avond  avond 

4  avond  avond 

5 avond avond middag avond 

6 middag en avond  middag en avond middag en avond 

7  middag en avond middag en avond middag en avond 

 
 

TERUGBLIK WORKSHOPAVOND 15 JANUARI 

 

Het Kofschip werkt samen met het participatieteam om de samenwerking tussen ouders 

en school te versterken. Het participatieteam bestaat uit: Rikkert Peters, Marjolein 

Hofhuis, Patricia Joosten, Nybia Stevens en Desiree Kelderman. Vanuit het team zijn ook 

juf Jeannette, juf Miranda, juf Stefanie en juf Maria erbij betrokken.  

Het participatieteam heeft vanuit deze samenwerking op woensdagavond 15 januari een 

‘kijkje in de keuken’ georganiseerd. Tijdens deze avond konden ouders verschillende 

workshops over uiteenlopende schoolse onderwerpen bezoeken.  

Helaas was de opkomst deze avond matig. De aanwezige ouders hebben de avond als gezellig, informatief en leerzaam 

ervaren. Hieronder vindt u tops en tips uit de enquêteformulieren. De volledige uitslag van de enquête staat achterin 

dit infobulletin. 
 

Tops: 

o Vooral zo doorgaan! 

o Erg interessant. 

o Het was informatief en leuk. 

o Leuk om te weten wat ze in de klas 

o Jammer dat er zo weinig ouders gebruik maken, toch een kans gemist 

o Mensen weten niet wat ze missen, zo fijn echt te zien hoe de kids nu leren. Echt een kijkje in de keuken. 

o Bedankt voor het organiseren 
 

Tips: 

o Het aantal aanwezige ouders ten opzichte van de tijdsinvestering. 

o De lokalen waren een beetje koud. 
 

MAANDAG 18 FEBRUARI STUDIEDAG 

 

Op maandag 18 februari hebben de leerkrachten van Het Kofschip een studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij.  
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VOORJAARSVAKANTIE 

 

Van maandag 4 maart tot en met vrijdag 8 maart is het voorjaarsvakantie.  
 

INFOBULLETIN  MAART 

 

In verband met de voorjaarsvakantie komt het infobulletin van maart al op maandag 25 februari uit  

 

PANNENKOEK DAG 22 MAART:  HET KOFSCHIP BAKT VOOR ALLE OUDEREN 

 

Op vrijdag 22 maart is het Nationale 

Pannenkoekdag. Ook dit jaar willen hier aan 

meewerken. Kinderen van onze school gaan, 

samen met ouders, aan de slag.  

Alle ouderen (60+) in Zevenaar kunnen zich 

aanmelden via willemwienholts@gmail.com 

of 0619538081. Bellen naar school kan ook. 

Vraag dan even naar juf Maria. (0316-

525619) Iedereen die zich aanmeldt, 

ontvangt op 22 maart tussen 12.00 en 13.00 uur twee (gratis) pannenkoeken p.p. van de kinderen. Meld u dus aan! 

Bij de aanmelding graag vermelden: naam, adres, hoeveel personen en eventueel telefoonnummer.  

 

Kinderen:  

Helpen jullie mee? 

Woont je opa of oma in de buurt of heb je lieve buurman of buurvrouw die we blij kunnen maken met een 

pannenkoek? Vraag of ze op vrijdag 22 maart twee pannenkoeken van Het Kofschip willen ontvangen. Als ze hun adres 

en hun naam opgeven, zorgen wij ervoor dat het geregeld wordt! 

 

Ouders en kinderen:   

Wil je vader of moeder meehelpen met het bakken? 

We kunnen nog heel wat bak-ouders gebruiken. Voor de materialen wordt gezorgd. Samen met een groepje kinderen 

bakt u pannenkoeken, waarna deze samen worden rondgebracht. In principe wordt er gebakken door de leerlingen uit 

de hoogste groepen. Natuurlijk doet uw eigen kind ook mee als u zich aanmeldt! 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij juf Maria of Willem Wienholts. 

 

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo, Zevenaar.  

 

 

JEUGDVOORSTELLINGEN IN HET MUSIATER 

 

In maart zijn er twee jeugdvoorstellingen te zien in Het Musiater. Voor beide voorstellingen is er een 2=1 aanbieding! 

Oorlogsgeheimen- naar het van Jacques Vriens 

Het is 1943. Het Zuid-Limburgse dorp waar de elfjarige Tuur woont, is bezet door de Duitsers. Tuur 

en zijn buurmeisje Maartje vinden dit in het begin wel spannend, maar langzaam maar zeker komen 

ze erachter dat de bezetters in staat zijn tot de ergste dingen. De volwassenen proberen zoveel 

mogelijk voor hen geheim te houden. Maar op een dag vertelt Maartje aan Tuur dat zij zelf ook een 

groot en gevaarlijk geheim heeft. Tuur denkt vaak terug aan de oorlog. Aan zijn buurmeisje 

Maartje. En het grote geheim… 

 

Voor wie: jeugd 9+ 

Wanneer: vrijdag 8 maart, 19:30 uur 

Waar: Het Musiater, Jumbo Heemskerkzaal 

Prijs: normale prijs € 12,50, nu een 2=1 aanbieding dus € 6,25 p.p. inclusief pauzedrankje. 

mailto:willemwienholts@gmail.com
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De Snoepfabriek 

Er is paniek in de snoepfabriek. De snoepjes zijn ouderwets en worden niet meer verkocht. Het roer 

moet om! In een ultieme poging de fabriek te redden, slaan snoepmakers Zoet, Zout, Zuur en Bitter 

de handen ineen om het lekkerste snoepje ooit te fabriceren. Het is erop of eronder. Zullen zij De 

Snoepfabriek weten te redden van de dreigende ondergang? 

 

 

Voor wie: kinderen 4+ 

Wanneer: zondag 31 maart, 14.30 uur  

Waar: Het Musiater, Jumbo Heemskerkzaal 

Prijs: normale prijs € 12,-, nu een 2=1 aanbieding dus € 6,- p.p. 

Stuur een mail naar info@liemerskunstwerk.nl o.v.v. naam, adres, telefoonnummer, de voorstelling die je wilt 

bezoeken en het aantal kaarten. Als je bij elkaar wilt zitten, is het handig je samen op te geven. 

Deze aanbieding geldt niet voor reeds verkochte kaarten.  

 

STROOKJE  VOOR CONTACTAVOND 

 

Naam                  …………………………………………………………………… 

Ouder van …………………………………………………………………… in groep ………….  

  …………………………………………………………………… in groep …………. 

…………………………………………………………………… in groep …………. 

wil graag gebruik maken van de contactavond op: 

0 maandag 25 februari  

0 dinsdag 26 februari 

0 woensdag 27 februari 

0 donderdag 28 februari 

 

Lever dit strookje in bij de groepsleerkracht of mail uw voorkeursdatum naar de groepsleerkracht  

uiterlijk maandag 11 februari.  

 

mailto:info@liemerskunstwerk.nl
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ENQUÊTE NAAR AANLEIDING VAN DE WORKSHOPAVOND VAN 15 JANUARI  

Workshop Som Gemiddeld cijfer

Logo 3000 (7)

vr 1 Verwachtingen t.o.v inhoud 62 8,9

vr 2 Hebben ouders iets gemist 62 8,9

vr 3 Bruikbare kennis 63 9,0

vr 4 Begrijpelijk en interessant 62 8,9

Snappet (6)

vr 1 Verwachtingen t.o.v inhoud 52 8,7

vr 2 Hebben ouders iets gemist 56 9,3

vr 3 Bruikbare kennis 57 9,5

vr 4 Begrijpelijk en interessant 57 9,5

Met de woorden in de weer (5)

vr 1 Verwachtingen t.o.v inhoud 44 8,8

vr 2 Hebben ouders iets gemist 49 9,8

vr 3 Bruikbare kennis 44 8,8

vr 4 Begrijpelijk en interessant 46 9,2

Beleef Kanjertraining (6)

vr 1 Verwachtingen t.o.v inhoud 54 9,0

vr 2 Hebben ouders iets gemist 56 9,3

vr 3 Bruikbare kennis 57 9,5

vr 4 Begrijpelijk en interessant 56 9,3

Blink (4)

vr 1 Verwachtingen t.o.v inhoud 36 9,0

vr 2 Hebben ouders iets gemist 36 9,0

vr 3 Bruikbare kennis 36 9,0

vr 4 Begrijpelijk en interessant 36 9,0

De regels en de riedeltjes (9)

vr 1 Verwachtingen t.o.v inhoud 83 9,2

vr 2 Hebben ouders iets gemist 86 9,6

vr 3 Bruikbare kennis 84 9,3

vr 4 Begrijpelijk en interessant 84 9,3

Algemene beoordeling  (19) 178 9,4


