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Algemeen: 
Op basis van het kabinetsbesluit zullen de scholen op 11 mei weer fysiek de deuren openen. Het kabinet 
heeft hiertoe de volgende besluiten genomen: 

 Leerlingen in het reguliere basisonderwijs gaan voor de helft van de tijd naar school. De groepen die 
naar school gaan volgen een hele dag onderwijs, het is niet toegestaan om door de dag heen 
wisselmomenten te organiseren.  

 Per dag is het maximaal de helft van het aantal leerlingen aanwezig.  

 De BSO is uitsluitend beschikbaar voor kinderen die op die dag naar school gaan.  

 Maar noodopvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen gaat ook na 11 mei elke dag door. 
 

 De focus ligt vanaf 11 mei op het fysieke onderwijs, waarbij afstandsonderwijs een beperktere 
invulling krijgt dan de afgelopen weken.  

 Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Leerlingen houden zoveel mogelijk 
afstand tot de leerkracht. 

 Personeel in de school houdt 1,5 meter afstand van elkaar.  

 Leerlingen en personeelsleden met griepachtige klachten blijven thuis. Hierbij worden de richtlijnen 
van het RIVM gevolgd.  

 Medewerkers die kampen met griepachtige klachten blijven thuis en kunnen worden getest op het 
Corona virus via de GGD. 

 Medewerkers die behoren tot de risicogroep gaan in overleg met directie over inzetmogelijkheden 
en doen eventueel  andere werkzaamheden vanuit huis.  

 Bij ziekte/afwezigheid leerkracht worden kinderen niet verdeeld maar vallen zij terug op 
thuisonderwijs. 

 Medewerkers die vanwege een kwetsbaar gezinslid niet kunnen of willen werken, bespreken dit 
met de schoolleider en het schoolbestuur wat haalbaar is, hetzelfde geldt voor leerlingen. 
 

Zonova houdt zich aan bovenstaande richtlijnen en vult hierbij aan: 

 Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met gelijke lestijden voor kinderen uit hetzelfde gezin.  

 Gymlessen worden enkel uitgevoerd door eigen personeel en volgens protocol gemeente 
Amsterdam. 

 Day a week school blijft lessen aanbieden. Deze worden waar mogelijk in de klas ingezet, maar deze 
hebben geen prioriteit.  

 Indien leerlingen thuis worden gehouden volgt er een melding bij leerplicht. 

 Er worden geen extra activiteiten uitgevoerd. 

 Er worden geen brede school activiteiten uitgevoerd.  

 Groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen en excursies gaan niet door. 

 Indien ouders bezwaar maken tegen onderwijs op school gaan we in overleg met ouders, OKT en 
Leerplicht om te kijken of we dit op kunnen lossen. Leerkrachten zijn niet in de gelegenheid het 
eventuele thuisondewijs voor deze kinderen te verzorgen. 

 Leerlingen die vanwege medische redenen niet aanwezig kunnen zijn komen in overleg in 
aanmerking voor onderwijs op afstand. Hierbij is contact tussen school en ouders cruciaal en 
leidend. 
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Maatregelen in de organisatie  
Brengen en halen 

 Ouders hebben geen toegang tot het schoolplein en de school. Zij leveren hun kinderen bij het hek 
af en houden hierbij ook 1,5m afstand tot elkaar.  

 De peuters van de Kleine Reus – Swazoom worden door ouders gebracht bij de nooddeur van de 
opvang ruimte. Ouders verlaten hierna direct weer het schoolplein. Zij mogen niet op het plein 
blijven om andere/oudere kinderen te brengen. Voor deze broertjes en zusjes gelden onderstaande 
afspraken. 

 We verwachten dat de kinderen van de bovenbouw, voor zover mogelijk, zelfstandig met de fiets 
naar school komen. Ouders die kinderen op andere wijze naar school brengen zijn verplicht om hun 
de kinderen zelfstandig naar school te laten lopen en komen het schoolplein niet op. 

 Het ophalen van de kinderen zal op dezelfde manier gebeuren als het brengen. De leerkracht loopt 
met de groep mee naar buiten naar de verzamelplek. De kinderen die zelfstandig met de fiets 
gekomen zijn kunnen zelf naar huis gaan. De kinderen die worden opgehaald blijven bij de 
leerkracht tot ouders zijn gesignaleerd. Kinderen lopen dan zelfstandig het plein af.  

 Kinderen die hun broertjes en/of zusjes moeten ophalen lopen naar de leerkracht van de 
desbetreffende groep. Hier melden zij zich 10 minuten voor het einde van de lesdag.  

 Kinderen zijn uiterlijk 8.25 uur en niet voor 8.15 uur aanwezig is, zodat we met de hele groep naar 
binnen kunnen gaan. 

 Leerlingen wachten in een rij op de afgesproken plek tot hun leerkracht hen komt halen.  
 De groepen gaan om de beurt naar binnen onder begeleiding van de leerkracht.  
 Kleuters verzamelen bij de picknicktafel. Daar verzamelen zijn bij de leerkracht en worden in kleine 

groepjes naar binnen gebracht. Zij gaan de school binnen via de gele deur.  
Kinderen van KDV Buddies verzamelen zich vanaf 8.15 ook bij de picknicktafel. Zij kunnen zich  
tussen 8.00-8.15 bij de rode deur aan de achterkant melden en vandaar de leidsters bellen dat zij er 
zijn. 
Openingstijden worden aangepast , zodat er ten alle tijden 2 leidsters op de groep staan en zij de 
kinderen kunnen begeleiden van en naar de picknicktafel. 

 Groep 3 verzamelt op het plein bij de schuur. Gaat door de rode deur aan de pleinkant naar binnen 
en naar buiten.  

 Groep 4 verzamelt bij het Kingveld. Gaat door de blauwe deur aan de pleinkant naar binnen en naar 
buiten. 

 Groep 5 en groep 5/6 verzamelen aan de buitenkant van school bij de fietsenstalling voor de rode 
deur. Gaan door deze deur. 

 Groep 6 verzamelt bij de hoofdingang bij de bloembakken. Gaat via de blauwe deur naar binnen en 
naar buiten. 

 Groepen 7 en 7/8 verzamelen buiten het plein bij de hoofdingang.  
 Groepen 1 en 2 hangen jassen en tassen op.  
 Groepen 3 t/m 8 nemen jassen en tassen mee naar lokaal. 

 
Hygiëne 

 De conciërge ontsmet 2x per dag alle deurklinken en kranen in de klassen en toiletten. 
 De leerkracht ontsmet 2x per dag de deurklinken van de eigen klas en neemt na schooltijd de tafels 

af.  
 Boeken worden individueel gebruikt. Na gebruik worden deze niet zoals gebruikelijk in de kast 

bewaard, maar in de eigen lade. Uiteraard wordt er zorgvuldig met de materialen omgegaan.  
 De kinderen en leerkrachten ontsmetten hun handen bij binnenkomst, voor het eten, na het eten en 

als ze weer binnenkomen na de pauze. Verder op momenten dat dat gewenst of gebruikelijk is.  
 We houden de reguliere schooltijden aan, waarbij we de pauze iets inkorten.  
 Anderhalve meter afstand: 

* Tussen kinderen is 1,5 meter afstand niet nodig. 
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* Tussen onderwijspersoneel en kind: zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. 
* Tussen volwassenen: altijd 1,5 meter afstand. 
 

Nieuwe leerlingen: 

 Nieuwe leerlingen van 4 jaar starten niet eerder dan 18 mei. Zij mogen de eerste dag door ouders 
gebracht worden op een vooraf afgesproken tijdsstip en tot de deur van de groep.  

 Leerkrachten gaan in overleg met ouders of het verstandig is om de nieuwe kleuters in te laten 
stromen of te wachten tot na de zomervakantie. Leerlingen van net 4 kunnen  langer op de 
voorschool blijven. De bestaande overheidsvergoeding loopt dan door. 

 Zijinstromers kunnen vanaf 11 mei starten volgens de bestaande groepsindeling. Zij worden door 
ouders gebracht tot het hek van het plein. 
 

Verjaardagen / Trakteren 
I.v.m. het voorkomen van onnodige bewegingen in en door de school en extra maateregelen t.a.v. voedsel 
hygiëne worden verjaardagen wel in de groep gevierd maar zijn er aanpassingen t.a.v. uitdelen. Er mag 
alleen een verpakte traktatie worden uitgedeeld. Probeer het ook nu a.u.b. gezond  te houden zoals zakjes 
popcorn, mandarijntje etc.  
 
Ziekte  

 Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM voor zowel personeel als leerlingen.  
- Wanneer een personeelslid gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, 

gaat het personeelslid naar huis.  
- Wanneer een leerling gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het 

kind naar huis. Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder opgehaald. 
 
 
 
Contact ouders & leerkrachten 

 Leerkrachten zijn bereikbaar via de mail en in geval van incidenten nemen zij zelf contact op met de 
ouders na schooltijd. In individuele gevallen kan er besloten worden tot videobellen.  

 
Invulling van onderwijs op de Brink. 
Vanuit het ministerie hebben basisscholen de opdracht gekregen om leerlingen de helft van hun lestijd weer 
les op school te geven in kleinere groepen. Er wordt ons verplicht gesteld om hele dagen onderwijs te geven 
aan halve groepen kinderen. Per groep wordt aangegeven hoe het afstandsonderwijs vorm de komende 
periode vorm zal krijgen. Het aantal dagen dat leerlingen fysiek onderwijs kunnen volgen wisselt per 
leerjaar. Opzet en uitwerking van dit protocol wordt bij wijziging opnieuw voorgelegd aan de oudergeleding 
van de MR. 
 
Op de Brink ziet dat er als volgt uit: 
 
Noodopvang: 
Ouders dienen uiterlijk de vrijdag voor een nieuwe week hun werkrooster te mailen naar 
administratie@debrink.com. 
Onder schooltijd worden deze leerlingen op school opgevangen, waar mogelijk in hun eigen groep en anders 
in een apart lokaal. 
Na schooltijd kunnen deze kinderen – door ouders zelf- aangemeld worden voor NSO bij Buddies. De 
geldende regels voor vergoeding  opvang door de overheid blijven van kracht. NB ouders dienen zich 
hierover vooraf goed te informeren en zijn hier zelf verantwoordelijk voor. 
 
Groepen 1, 2 

mailto:administratie@debrink.com
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Zij hebben de ene week 3, de andere week 2 dagen aaneengesloten les.  
Er is geen thuisonderwijs op de dagen dat zij niet op school zijn. Leerlingen kunnen gebruik blijven maken van 
de suggesties van de leerkrachten t.a.v. voorbereidend lezen en rekenen. 
 
Groep 3 
De ene week 3, de andere week 2 dagen aaneengesloten les.  
Op de dagen dat zij niet op school zijn gaan zij verder met bestaande software, lees- en rekenoefeningen. 
Hier is geen dagelijkse begeleiding bij; Dit is wel verplicht werk. 
 
Groep 4a (19 leerlingen) 
De groep wordt gesplitst in 15 + 4. Zij gaan 4 dagen per week naar school (ma, di, wo, do, ).  
Bij voldoende bezetting geldt dit voor alle leerlingen. Bij onvoldoende bezetting elke dag roulerend 4 
kinderen thuis. 
De 5e dag werken de leerlingen thuis zelfstandig aan verwerkingsopdrachten die de leerkracht meegeeft. 
Hier is op de dag zelf geen leerkrachtbegeleiding bij. 
 
Groep 4b (16 leerlingen) 
De groep wordt gesplitst in 15 + 1. Zij gaan 4 dagen per week naar school (ma, di, wo, do).  
Bij voldoende bezetting geldt dit voor alle leerlingen. Bij onvoldoende bezetting elke dag roulerend 4 
kinderen thuis 
De 5e dag werken de leerlingen thuis zelfstandig aan verwerkingsopdrachten die de leerkracht meegeeft.  
Thuisopdrachten zijn verplicht. Hier is op de dag zelf geen leerkrachtbegeleiding bij. 
 
De 5 leerlingen waarbij het aantal boven de 15 komt worden in een aparte ruimte begeleid en opgevangen, 
in vaste samenstelling. 
 
Groep 5 (24 leerlingen).  
Leerlingen gaan naar school op maandag en donderdag of op dinsdag en vrijdag.  
De andere dagen volgens zij thuis onderwijs. Hier is geen dagelijks begeleiding bij beschikbaar. Op woensdag 
bereid de leerkracht dit voor en geeft zij feedback op gemaakt werk. Dit zal daarnaast op de lesdagen 
besproken worden. Het thusiwerk is een verplicht onderdeel. 
 
Verdeling van 2x 12 leerlingen.  
2 dagen onderwijs op school, 3 dagen thuis.  
3 noodplekken beschikbaar.  
 
Groep 5/6 (24 leerlingen) 
Verdeling in groep 5 en 6. Beiden 2x12 leerlingen.  
Groep 5 maandag en dinsdag; Groep 6 donderdag en vrijdag 
2 dagen onderwijs op school, 3 dagen thuis.  
3 noodplekken beschikbaar. 
Bij thuisonderwijs is geen dagelijks begeleiding beschikbaar. Op woensdag bereid de leerkracht dit voor en 
geeft zij feedback op gemaakt werk. Dit zal daarnaast op de lesdagen besproken worden. Het thusiwerk is 
een verplicht onderdeel. 
 
 
Groep 6 (25 leerlingen) 
Ma/do 13 leerlingen, di/vrij 12 leerlingen. 
2 dagen onderwijs op school, 3 dagen thuis.  
2 -3 noodplekken beschikbaar 
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Op woensdag bereidt de leerkracht dit voor en geeft zij feedback op gemaakt werk. Dit zal daarnaast op de 
lesdagen besproken worden. Het thuiswerk is een verplicht onderdeel. 
 
 
 
Groep 7 (19 leerlingen) 
Maandag, donderdag, of  dinsdag vrijdag . Door extra bezetting in deze groep is er wel 4 dagen begeleiding 
voor het thuisonderwijs beschikbaar. Op woensdag zijn alle leerlingen thuis. 
De leerkracht geeft op schooldagen de opdrachten op en controleert dit de eerstvolgende schooldag 
Thuisopdrachten zijn verplicht. 
 
Groep 7/8 (26 leerlingen) 
Ma/do groep 7 naar school (13 leerlingen + 1) 
Di/vrij groep 8 (12 leerlingen + 1) 
2 om 3 noodplekken beschikbaar 
 
Op woensdag bereidt de leerkracht het thuisonderwijs voor en geeft zij feedback op gemaakt werk. Dit zal 
daarnaast op de lesdagen besproken worden. Het thuiswerk is een verplicht onderdeel. 
 
 
Groep 8 (24 leerlingen) 
2 x 12 leerlingen. 
Geen noodplekken 
 
Op woensdag bereidt de leerkracht het thuisonderwijs voor en geeft zij feedback op gemaakt werk. Dit zal 
daarnaast op de lesdagen besproken worden. Het thuiswerk is een verplicht onderdeel. 
 
Inhoud onderwijs tot de zomervakantie 
In eerste instantie zullen wij ons richten op het welbevinden van de kinderen na zes weken thuisonderwijs. 
Tevens ligt de focus op de kernvakken: rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen.  
 
Toetsen en rapporten 

 Leerlingen zullen getoetst worden om vast te stellen wat ze geleerd hebben in de achterliggende 
periode. Dit gaat nadrukkelijk niet om het vaststellen van een niveau maar om te bepalen wat het 
meest passende onderwijsaanbod is, met als streven het behalen van de einddoelen van het 
betreffende leerjaar. 

 In juni worden de CITO toetsen voor begrijpend lezen en rekenen afgenomen evenals 
studievaardigheden voor groep 7. Ook hier geldt dat dit niet gaan om het meten van het niveau 
maar om het bepalen van de groei die de leerlingen de afgelopen periode hebben doorgemaakt en 
om vast te stellen wat zij in de komende periode nodig hebben. Dit is conform de richtlijn voor alle 
Amsterdamse scholen. 

 Leerlingen in groep 7 krijgen ene voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs gebaseerd op hun 
prestaties tot midden groep 7. De eind groep 7 toetsen tellen niet mee voor het bepalen van het 
advies tenzij dit in het voordeel van de leerling werkt.  Dit is conform de richtlijn voor alle 
Amsterdamse scholen. 

 Leerlingen groep 8 zullen in juni enkele CITO toetsen herhalen / maken om vast te stellen wat hun 
groei in het afgelopen half jaar is geweest. Dit om toch iets over de leeropbrengsten na 8 jaar 
onderwijs op schoolniveau te kunne zeggen nu de CITO eindtoets vervallen is. 

 Heroverweging: Door het vervallen van de CITO eindtoets vervalt ook de mogelijkheid tot 
heroverweging van het advies. In afstemming met het VO geldt dat indien de school alsnog een 
kansadvies wil geven dit kan door een specifiek overdrachtsformulier in te vullen en toe te voegen 
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aan het kinddossier. Voor alle leerlingen geldt dat er in de beginperiode in het VO extra goed 
gekeken wordt of zij op het juiste niveau gestart zijn of dat daar aanpassingen nodig zijn. 

 Er zal geen traditioneel rapport uitgegeven worden aan het eind van dit schooljaar. Mogelijk wordt 
dit vervangen door een extra rapport volgend jaar. Dit wordt nog overlegd. Wel zullen er voor alle 
leerlingen ouder/kind gesprekken gevoerd worden waar een kort verslagje van gemaakt zal worden. 
Dit geldt niet voor leerlingen groep 1 en groep 8. 

 Bij kleuters in groep 2 wordt een toetsje leesvoorwaarden en rekenvoorwaarden afgenomen. Dit 
zijn geen CITO toetsen. Leerlingen groep 1 worden niet getoetst.  

 Overige groepen enkel toetsen indien hier noodzaak toe is. Ook voor hen geldt de Begin toets in het 
nieuwe schooljaar als ijkpunt.  

 
Voor- en Naschoolse opvang: 

 Er is geen voorschoolse opvang. 

 De BSO haalt de leerlingen op bij de groep vanaf 14.20. 
 
Schooltijden 
Wij hanteren de gebruikelijke schooltijden. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan de kinderen van 
8.30 uur tot 14.30 uur naar school, woensdag tot 12.15Dit geldt voor alle groepen. 
De kinderen eten zoals gebruikelijk tussen de middag op school. Dit gebeurt met de eigen leerkracht in de 
klas. Ook is er een fruit moment in de ochtend.  
 
Gym, BeVo & Muziek 

 Patrick en Michael verzorgen gym, met uiteraard in acht neming van extra hygiëne maatregelen.  

 Gymkleding is verplicht.   

 Bij betreden van de gymzaal worden handen gewassen. 

 In de gymzaal zijn extra schoonmaak middelen aanwezig om zonodig toestellen en materiaal te kunnen 
reinigen. 

 Richtlijnen van het protocol bewegingsonderwijs van de gemeente Amsterdam worden gevolgd. 

 De groepsleerkracht is de eerste les aanwezig om te ondersteunen waar nodig. 

 Opdrachten worden aangepast om contact momenten te minimaliseren. Opdrachten worden zo 
gekozen dat kinderen ze veilig zelfstandig uit kunnen voeren waarbij de vakdocent de anderhalve meter 
regel kan handhaven. 

 De kleuterlessen in het speellokaal vinden gezien de beperkte ruimte plaats in groepen van maximaal 9 
kinderen. 

 
BeVo en muziek worden in de komende tijd niet gegeven. Er zijn wel thuisopdrachten beschikbaar. 
 
 
 
Laptops 
De kinderen van groep 1 t/m 4 zullen niet meer volledig digitaal werken. Zij krijgen op de dagen dat ze op 
school zijn les uit boeken. De verwerking zal wel deels digitaal gebeuren. Hiervan kan de laptop van thuis of 
de leenlaptop van school worden gebruikt.  
De kinderen van groep 5 t/m 8 wel. Leerlingen met een geleende laptop dienen deze op schooldagen mee 
naar schol te nemen. Dit dient goed en veilig verpakt te worden. Zij dienen onder begeleiding van een 
volwassene tot het plein begeleid te worden. Zij mogen niet alleen met de laptop over straat in verband 
met hun eigen veiligheid. Ouders kunnen hierin ook onderlinge afspraken maken waarbij 1 ouder meerdere 
leerlingen ( op gepaste afstand) naar school begeleidt. 
Wij verwachten hierin uw medewerking. Samen zijn wij verantwoordelijkheid voor de veiligheid van onze 
leerlingen op straat en in de buurt. Wij willen geen risico lopen dat bekend zou worden dat er veel jonge 
kinderen in de wijk met nieuwe laptops over straat gaan.  
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Echter wij hebben deze laptops onder lestijd nodig om het digitale onderwijs door te zetten, zodat  zij 
thuis en op school op dezelfde wijze kunnen blijven werken. 
  
 
Externe ondersteuning 
Externe ondersteuning kan ook in deze periode plaatsvinden mits het vaste medewerkers betreft die al 
langere tijd op duurzame wijze deel van ons team uitmaken. Dit uitsluiten in overleg met ouders. 
Lopende stages zullen door stagiaires weer vervuld worden. Onze stagiaires maken deel uit van ons vaste 
team en zijn van belang om  tot een passende bezetting te komen. Daarnaast is het voor hen belangrijk hun 
opleiding af te ronden en examen te kunnen doen. 
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Team afspraken 
Alle groepen kunnen per dag 30 minuten naar buiten.  
 
8.45-9.15 kleuters en peuters 
9.30-9.45 groep 3 
9.45-10.00 groep 4 a en b 
10.00-10.15 groep 5 en groep 56    
10.15-10.30 groep 6 en 7   
10.30-10.45  groep 7/8 en 8   
11.15-11.45 kleuters en peuters  
 
Shifts 
Leerkracht heeft 20min pauze.  
Er zijn steeds max 30 kinderen buiten.  
Pauzes van het team vallen onder ochtend en middagpauze en deels onder gym. 
11.50/12.10 groep  3  oa gr 3 
12.10-12.30 groepen 4  oa gr 4 
12.30-12.50 groep 5 en 5/6                 Pleinwacht: Ingrid 
12.50-13.10 groep 6 en 7                Pleinwacht: Gr 7/ Indira/ … 
13.10-13.30 groep 7/8 en 8   Pleinwacht: IB/directie 
Naar buiten via rode deur 
Naar binnen via blauwe deur 
 
Teamkamer 
De teamkamer mag met max 4 mensen gedeeld worden met 1,5 m afstand. Er wordt bij voorkeur geluncht 
in het eigen lokaal.  Na afloop van een werkdag verlaat iedereen zosnel mogelijk het gebouw en werkt thuis 
verder. 
 
Thuiswerken 
Op de dag dat er geen leerlingen van een groep op school zijn werkt de betreffende leerkracht zoveel 
mogelijk vanuit huis. Voorbereiden van lessen, begeleiden van kleine groepen leerlingen en evalueren van 
gemaakte werk kunnen dan worden gedaan. Aanwezigheid bij teambijeenkomsten kan zowel digitaal als 
fysiek.  
 
 
Bezetting 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1/2a Marianne Joyce Joyce Marianne Marianne  

1/2b Patricia Patricia Patricia Patricia Patricia/ 
Joyce  

2 Lieke 
Joyce 

Marianne  
Hanneke  

Marianne 
Lieke VVE 

Lieke 
Hanneke  

Lieke  
Hanneke  

3 Marline / Nicole Marline / 
Nicole 

Marline / 
Olivia 

Marline/ 
Olivia 

Marline / 
Olivia 

4b Daniek Daniek Daniek Daniek Thuis 

4a Emma Emma Emma Debby Thuis 
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Extra 
ondersteuning 
gr4 

Rubia Gonzuela Gonzuela Gonzuela  

5a Corry/Krista Corry/Krista  Thuis  
 

Corry/Krista Emma/Daniek 

5/6 Itha Itha Thuis Itha  Eartha Eartha 

6 Eudia/ Tracy Eudia/ Tracy Thuis Eudia Eudia 

7 Eartha Eartha thuis  Jasmin  Jasmin 

7/8 Lonneke/Jasmin Lonneke / 
Jasmin 

Thuis  Lotte Lotte  

8 Minggus Joel  Thuis  Minggus Minggus 
 

Olivia maandag en dinsdag halen en brengen gym 
 


