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Kerst 2018 

Wist je… 
…Dat 
 

Het ongeveer 8 jaar duurt voordat een kerstboom 

volwassen is? 

 

De rendieren van de Kerstman volgende namen hebben: 

Dasher, Dancer, Prancer, Vixer, Comet, Cupid, Vixen, 

Donner, Blitzen en natuurlijk Rudolph. 

 

De grootste sneeuwvlok die men ooit gezien heeft, wel 38 

cm groot was?  Dit was in de Amerikaanse staat 

Montana. 

 

Ouderjaarsavond ook wel Silvesteravond genoemd 

wordt? Deze avond is vernoemd naar paus Silvester. 

 

In 1999 ’s werelds grootste sneeuwpop gemaakt werd?  

Deze was 34 meter hoog. 

 

 Jaarlijks er wereldwijd zo’n 60 miljoen kerstbomen 

gekweekt worden? 



De leerlingen van het 5
e

 leerjaar op uitstap geweest zijn 

en daar zelf enkele toffe artikels over gemaakt hebben? 

 

De grootouders van de kindjes uit de eenden - en 

konijnenklas, ook een dagje terug naar school mochten? 

 

Wij op school een leerlingenraad hebben die zelf leuke 

dingen organiseert voor de andere leerlingen? Je kan 

de leuke foto’s verderop bekijken. 

 

Er nog leuke artikels zijn over dino’s, toneel en 

constructies? 

 

Er een mooi gedichtje en veel kleur- en puzzelpret in dit 

Wist Je staat? 

 

 

Veel leesplezier 

En alvast de beste wensen voor 2019 

 

De redactie 

Ellen en Inge 

 

 



 

Het leven zoals het is… 
 

 

Sinterklaas op school 

 

Op 5 december was er hoog bezoek op onze school. Sinterklaas en vier 

Zwarte Pieten deden onze kinderharten sneller slaan. Sommige van plezier, 

enkele van angst, maar de juf was in de buurt om hen snel te troosten. De 

Zwarte Pieten hadden een heuse welkomstdans in petto waar de 

leerlingen mee op konden dansen. Naast heel wat lekkers brachten ze ook 

zakken vol cadeautjes mee voor de klassen. Dankjewel Sinterklaas en 

Pieterbaas! 

 

Van feest naar feest 

 

Na het vertrek van Sinterklaas werden de kerstbomen 

opgesteld. Op zondag 2 december was immers de advent 

begonnen. We kijken uit en leven samen naar het kerstfeest 

toe. Ik vond het heel leuk dat ik in de verschillende leerjaren 

een stuk van het adventsverhaal heb mogen voorlezen. Ik 

heb er alleszins van genoten om dit samen met de kinderen 

te kunnen doen.  

 

Fakkeltocht 

 

De ouderraad organiseerde voor de tweede maal de fakkeltocht 2.0. Naast de 

mogelijkheid om voor een tocht van 2,5 km of 5 km te kiezen, konden de deelnemers 

kiezen om te komen luisteren naar het kerstverhaal en de muzikale bijdrage van 

JeugdOrkestHemiksem. De mensen konden ook kiezen om na de tocht onmiddellijk naar 

de verschillende kraampjes te gaan op een sfeervol 

ingerichte speelplaats. Net zoals vorig schooljaar was 

het ook nu een schot in de roos. Ouders, grootouders, 

leerkrachten, leerlingen die van elkaars gezelschap 

genoten bij een drankje en een hapje.  Het was gezellig 

keuvelen bij de vuurkorven. Bedankt aan alle mensen 

die er waren en in het bijzonder aan de ouderraad om 

dit kalenderjaar op een heel stemmige manier mee af 

te sluiten.  

 

Aanmeldingsprocedure 

 

Sinds 2006 werkt de school met een maximumcapaciteit. In de kleuterschool schrijven we 

per geboortejaar 60 kleuters in en in de lagere school ligt dit aantal op 65 leerlingen per 

leerjaar. Deze leerlingenstop hebben we in het leven geroepen om de kwaliteit van het 

onderwijs, dat we willen aanbieden, te kunnen blijven waarborgen. 

Deze aantallen werden de afgelopen jaren steeds vlot bereikt bij de jongste kleuters. Dit 

zorgde er ook voor dat de kleuterschool stilaan echt volledig volzet geraakt en dat de 

aantallen in de lagere school ook blijven stijgen. De beschikbare plaatsen kan u steeds 

nakijken op onze website via een link in de nieuwsbalk, op de informatieborden aan de 

schoolpoorten of wat verder in dit artikel.  
 

Een ander opmerkelijk gevolg van het vlot bereiken van de maximumcapaciteit is dat 

ouders steeds vroeger kwamen postvatten aan de schoolpoort om hun kinderen in te 



kunnen schrijven op de dag van de open inschrijvingen. Om deze kampeertoestanden te 

vermijden besliste de school om een duurzame oplossing te zoeken.  

Die hebben we gevonden in de aanmeldingsprocedure. Deze procedure blijft rekening 

houden met het huidige inschrijvingsbeleid van onze school. Het is echter een uitbreiding 

van dit beleid dat er voor zorgt dat naast de wettelijke voorrangsperiode voor broers, 

zussen en kinderen van het personeel een extra parameter gehanteerd zal worden. Deze 

extra parameter is de afstand tussen de school (Heiligstraat 6) en het domicilieadres van 

het kind of de afstand tussen de school en het officiële werkadres van de ouders.  

Deze aanmeldingsprocedure heeft ook een hele strikte tijdlijn die gevolgd moet worden. 

Doch zorgt deze er wel voor dat kamperen aan de schoolpoort volledig overbodig wordt 

en dat was onze hoofdmotivatie. 

 

Tot vorig schooljaar gebruikte onze school een eigen 

aanmeldingsprocedure die goedgekeurd was door de Commissie inzake 

Leerlingenrechten. Een nieuwe regelgeving zou daar nu anders over 

kunnen beslissen.  De nieuwe wetgeving stelt dat je vanaf nu voor elk 

geboortejaar in de kleuterschool en voor elk leerjaar in de lagere school 

een aanmeldingsprocedure moet volgen wanneer je werkt met een 

maximumcapaciteit. Deze regelgeving zou dus niet alleen onze instappers treffen, maar 

ook de hele basisschool. Ook de manier van aanmelden wordt door deze nieuwe 

regelgeving bepaald. Onze “persoonlijke” aanpak om samen rond de tafel de 

aanmelding te maken, zou niet meer mogen. De scholen zouden verplicht worden om een 

digitaal systeem aan te schaffen waardoor de ouders van thuis uit digitaal kunnen 

aanmelden. 

 

Wat betekent dit voor de reeds ingeschreven broers en zussen? Zoals het nu ligt, blijven 

deze plaatsen behouden voor hen en moeten ze zich geen zorgen maken. Deze 

inschrijvingen zijn reeds geldig. Daarom dat volgende oproep uitermate belangrijk is:  

Hebt u nog een zoon of dochter van het geboortejaar 2017 en u hebt al oudere kinderen 

van het gezin op school ingeschreven, maar uw jongste spruit is nog niet ingeschreven bij 

ons? Doe dit voor 28/02/2019! Uw voorrangsregeling valt weg vanaf 01/03/2019!!! 

 

Het inschrijven van broers en zussen is het enige dat blijkbaar overeind zou blijven in de 

vernieuwde aanmeldingsprocedure. Er is een nieuwe tijdlijn voorzien die afwijkt van onze 

huidige tijdlijn. Doch heeft de Franstalige gemeenschap nu een klacht ingediend omdat 

de regelgeving in strijd zou zijn met gelijke kansen voor Franstaligen in 

Nederlandstalige scholen. Dit alles speelt zich natuurlijk niet bij ons af, 

maar in de regio van Brussel. Deze klacht zorgt er voor dat plots alles 

weer op losse schroeven staat.  

Zal het nieuwe inschrijvingsbeleid toch doorgevoerd worden? Zal het 

nieuwe inschrijvingsbeleid afgevoerd worden of aangepast moeten 

worden? Alles is plots op zondagochtend heel onduidelijk geworden. 

 

Hierdoor kan ik op dit moment niet melden of onze vertrouwde tijdlijn en vertrouwde 

manier van werken wél mag of dat er een nieuwe manier van werken en een nieuwe 

aangepaste tijdlijn gebruikt moet worden.  

In tegenstelling tot voorgaande jaren kan ik dus niet het vervolg van onze 

aanmeldingsprocedure vermelden in dit artikel of op onze website. Van zodra er absolute 

zekerheid is zal dit gecommuniceerd worden in een mail aan alle ouders en zal het verloop 

van de aanmeldingsprocedure ook vermeld worden op onze website. 

 

Wordt vervolgd… 

 

 

 

 



Beschikbare plaatsen 

 

De school moet zoals eerder vermeld ook de beschikbare plaatsen 

bekend maken. Dit doen we via de vitrinekast aan de schoolpoort in 

de Heiligstraat en via de website van de school. Zo kan u van kortbij 

opvolgen hoeveel plaatsen er nog vrij zijn in heel onze school. 

Hieronder kan u ook alvast de resterende beschikbare plaatsen 

terugvinden op datum van 17 december 2018. (Dit kan ondertussen al 

gewijzigd zijn door inschrijvingen na het maken van dit artikel.) 

 

Kleuterschool 

 
Geboortejaar 2017 40 

Geboortejaar 2016 0 

Geboortejaar 2015 2 

Geboortejaar 2014 0 

Geboortejaar 2013 0 

 

 

 

Lagere school 

 
Geboortejaar 2012 1ste leerjaar 0 

Geboortejaar 2011 2de leerjaar 0 

Geboortejaar 2010 3de leerjaar 4 

Geboortejaar 2009 4de leerjaar 7 

Geboortejaar 2008 5de leerjaar 4 

Geboortejaar 2007 6de leerjaar 5 

 

 

 

 

Door de ogen van…  
 

O grote wereldbol… 

 

Als je de actualiteit de voorbije dagen op het journaal 

voorbij ziet komen, dan stel ik mezelf serieuze vragen. Er zijn 

nog steeds heel wat problemen op deze wereldbol en zeker 

ook de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Soms denk ik dat kleuters het al beter 

kunnen dan verschillende volwassenen. 

 

Respectvol omgaan met elkaar is een vaardigheid, een attitude die we op onze school 

hoog in het vaandel dragen. Afspraken maken en de regels volgen is dan weer 

onontbeerlijk in een schoolomgeving. Onze leerkrachten, onze medewerkers en ikzelf 

werken hier dagelijks aan om dit over te brengen naar de leerlingen en elkaar. Het is 

noodzakelijk dat dezelfde afspraken en regels ook gevolgd, nageleefd en gerespecteerd 

worden door de belangrijkste partner waar wij als school mee te maken krijgen: de ouders. 

Daarom doe ik een warme oproep om de kinderen tijdig af te zetten op school, 

drinkbussen met water mee te geven in plaats van gesuikerde dranken, huistaken te laten 

maken ook al hebben de kinderen eens geen zin. Om met respect leerkrachten, 

medewerkers en mezelf aan te spreken (zeker) wanneer er kinderen in de buurt zijn.  

 



Samen bouwen we dan aan een generatie kinderen die later misschien wel op een meer 

respectvolle manier aan politiek gaan doen of gewoon mee kunnen bouwen aan een 

aangename en verdraagzamere wereld. 

 

En omdat ik wil afsluiten met een positieve noot: 

Wanneer ik ’s morgens met de fiets naar school rijd, kom ik heel vaak dezelfde mensen 

tegen. Daaronder zijn er ook een behoorlijk aantal oud-leerlingen. Zo is er een groepje 

meisjes die ondertussen in het derde of het vierde jaar middelbaar onderwijs moet zitten. 

De eerste dagen dat we elkaar passeerden was de passage schuchter en verlegen. Je 

kent dat vast wel: een beleefd knikje. De begroeting werd elke keer warmer. Nu is het zelfs 

zo dat we dankzij de fluo’s, die zowel zij als ik dragen, elkaar van ver zien aankomen en dat 

het vooral deze vier meiden zijn die heel uitbundig beginnen te zwaaien… 

Op dat moment denk ik dan weer dat wij het als school helemaal niet zo slecht doen in het 

samen op pad gaan met de kinderen en dat geeft een heel warm gevoel van binnen! 

 

Ten slotte 

 

Ik wens jullie  

iets goeds, iets lekkers 

iets geks, iets gekkers 

iets aardigs, iets liefs 

maar hoe dan ook, iets positiefs! 

 

Sfeervolle kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar! 

 

Guy Vloeberghs 

Directeur 

 

 



 

WOORDJE VAN DE OUDERRAAD  

     

 

 

 

 

VROLIJK KERSTFEEST EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR! 

Kerst staat weer voor de deur, de tijd om gezellig samen te zijn met familie en vrienden, en 

ook de tijd om al eens terug te kijken op de eerste 4 maanden van het schooljaar. 

Met de ouderraad kunnen we ook enorm blij terugkijken op de afgelopen periode. 

 

Zo hadden we weer een zeer goede wafelverkoop, en daar hebben we natuurlijk alleen 

jullie voor te danken om zo talrijk wafels en truffels te (ver)kopen.  

Met het geld dat we hiermee hebben ingezameld, kunnen we de school helpen bij het 

verder inrichten van de speelplaats in de Heiligstraat. 

Ook de fakkeltocht was dit jaar weer een enorm succes. Het deed ons enorm deugd om 

zoveel mensen te zien die mee hebben gewandeld langs enkele mooie stukjes Hemiksem. 

Met onze fakkels en led-sticks vormden we een mooie lange lichtstoet. En ook achteraf bij 

het kerstverhaal en het kampvuur was het zeer gezellig. Nogmaals bedankt aan alle 

aanwezigen! 

Onze volgende ouderraad vindt plaats in de afdeling Lindelei ( ingang via de Frans 

Huysmanslaan) in de klas van meester Bart ( 6C) op  

donderdag 24 januari 2019 om 20u. 

Na de kerstvakantie vliegen we er weer in, zo grijpen we terug naar een “oude” traditie en 

organiseren we op zondag 24 maart weer onze BRUNCH! Meer informatie daarover volgt 

begin februari. 

Voorlopig wensen we jullie alvast een deugddoende kerstvakantie, een vrolijk kersfeest en 

een spetterend 2019! 

Tom Germijns,  

voorzitter ouderraad.   



 

https://i.pinimg.com/originals/ef/f9/b0/eff9b041a83b632912ba7a94106aaea2.jpg


GROOTOUDERS OP BEZOEK  

in de eenden- en konijnenklas 

 

 

 

Samen knutselen, smoothies maken en 

spelletjes spelen…  Ooh… zo leuk!!! 

  
Zelfs spelen met plasticine…  

  



 

 

 

 

 

 
  

 

Kus, kus hier. 

Kus, kus daar. 

Wacht eens even… 

Ik zie je graag! 

 

 

 



 

    

 

Op vrijdag 16 en 23 november kregen wij bezoek van een leuk 

duo die dingen vonden om geluid mee te maken.  Ze probeerden 

om op een speciale manier dingen in de kijker te zetten. 

Zowel onze kleuters als de leerlingen van het eerste laarjaar 

vonden het geweldig !!! 

BEDANKT OUDERRAAD voor dit leuke cadeau. 

 

Hallo ! 

Hier ben ik. Kijk 

naar mij. Alles 

wat ik vind          

en klinkt          

maakt me blij !!! 



 

http://kids.flevoland.to/puzzel/doolhof-sneeuwpop.shtml


Spelletjesnamiddag georganiseerd door de 
leerlingenraad. 

 

 

Onlangs organiseerde de leerlingenraad een spelletjesnamiddag.  Op 

dinsdag voor de kinderen van het  2e  en 3e leerjaar, en op donderdag 

voor de kinderen van het 4e, 5e en 6e leerjaar. 

 

De kinderen van de leerlingenraad bedachten zelf de spelletjes, 

voorzagen het materiaal, zetten tussen de middag alles klaar om na 

de boterhammetjes van start te kunnen gaan. 

 

Er werd gespeeld en opvallend weinig ruzie gemaakt. En nadien werd 

ook alles weer netjes opgeruimd. 
 

Dikke pluim voor deze puike organisatie !! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

http://www.kidspot.com.au/slideshow/Kids-games-medium-dot-to-dot+71+Christmas-Tree-Dot-To-Dot+1012+preview.htm


Mini Kerstboom pizza’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereidingstijd: 25 min. + 15 min. Oventijd 

 

Ingrediënten voor 8 pers.     Benodigdheden 

 8 plakjes hartige taartdeeg of pizzadeeg  bakpapier 

 75 gr pesto 

 70 gr geitenkaas 

 100 gr cherrytomaatjes 

 1 groene paprika 

 Handje geraspte kaas 

 Peterselie 

 

Bereiding 

Verwarm de oven op 210°. Snijd de groene paprika in repen en de tomaat in kleine stukjes. 

Neem een plakje hartig taartdeeg en snijd dit in de vorm van een kerstboom. 

Beleg de kerstboom met een beetje pesto en geraspte kaas.  

Versier de boom met de groene paprika (als slinger) en met de tomaatjes.   

Verdeel er ook een beetje geitenkaas over. 

Herhaal dit met alle plakjes en leg de pizza/kerstbomen op bakpapier. 

Bak ze af in 13-15 minuten. 

 

  Smakelijk! 

 



Het 4e leerjaar tussen de dino’s. 

 

De kinderen van het 4e leerjaar zijn in het Dinosaurus museum in 

Brussel geweest. Ze zijn op vrijdag 16/11/2018 geweest. Ze moesten 

in groepjes werken. Ze amuseerden zich en hadden veel lol. De 

dinosaurussen waren heel interessant, heel erg leerzaam.  

We zagen veel dino’s , bijvoorbeeld: de Brachaiosaurus, de 

Tyrannosaurus rex, Diplodocus, iguanadon, parasauroluphus, 

dimetrodon, triceratops,…. De dinosaurussen zijn een van de vele 

dingen waar we weinig over weten. Toch weten we wel heel veel 

door gewoon heel grondig de opgegraven botten te bestuderen .Er 

zijn heel veel dinosaurussen. We denken dat de dino’s de voorvaders 

van de reptielen zijn, maar dat is niet waar bv: de t-rex is de 

voorvader van….Een kip..raar he!.  

 

Iets minder raar dan de Brachiosaurus is de voorvader van de 

bekende dieren soort…is de Giraf.Nu vragen jullie je vast af wie onze 

voorouders zijn wel onze voorouders zijn…. Wij zelf “De mensen”. 

Wij lijken ook veel meer op onze voorouders dan de kip .Trouwens 

onze voorouders zijn nog niet uitgestorven! Je kan ze zelfs zien in de 

dierentuin. Jawel het is “de aap” welke aap maakt niet uit ze zijn 

allemaal onze neven en nichten.  

 

Dus voila nu weten jullie ook al wat meer over Dinosaurussen…  

 

 Nicole,Xenia, Flor, Matthew 

 



  



De jongens en meisjes van het vijfde leerjaar weten dit wel! Wij 
gingen net voor de herfstvakantie ‘STEMmig’ aan de slag en zagen 

dat het goed was. Kijken jullie mee? 
 

In de klas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 

Vergelijkende studie tussen een constructie die 

bestaat uit vierhoeken en een constructie die 

bestaat uit driehoeken. Besluit: de constructie 

met driehoeken is steviger!  

En nog leuker… We mochten een stuk van de 

constructies gewoon opeten nadien! 



Aan de slag in groep én in het groot! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ons doel: een stevige, hoge, lange, 

mooie, straffe,… constructie maken met 

driehoeken uit krantenpapier.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
 
 
 



 

http://soullie.nl/kerst


Wist je… dat het vijfde leerjaar op 

bezoek ging bij Urania in Hove? 

Urania… met planeten en meteorieten 

    We hebben een reis door het heelal gemaakt met 
Mhatti zonder jas(hij had zijn jas toen niet aan).Het is er mooi, je 
leert er veel en er is veel om te bekijken. Er staat een mega telescoop om 
de sterren te zien. Daarna zijn we met Koen in een zaal gaan zitten, 
waar we meer informatie kregen  over de planeten, hun manen en de zon. 
Mhatti heeft ons ook mee genomen naar een grote machine 
(planetarium) die ons heelal op het plafond kon projecteren. Toen 
zagen we alle sterrenbeelden en nog veel meer. En we zijn nog met hem  
naar de meteorieten gaan kijken  en we hebben er zelfs één mogen 
vasthouden(hij is heel zwaar want het is van metaal). De busreis naar 
daar was heel lang maar het was het waard.  

Finn, Lili en Milla uit 5b  

 



  

 

Hallo, wij zijn Mica en Luka van 5B. 

Wij zijn met het vijfde naar Urania geweest en we gaan er een beetje 

meer over vertellen. Eerst kwamen we met de bus aan bij Urania. De 

eerste begeleider was Mhatti zonder jas. 

We waren in 2 groepen verdeeld, eerst gingen we met Mhatti zonder 

jas naar een zaal en dan hebben we informatie gekregen over kraters 

en kometen. We konden ze in een kast allemaal zien en we hebben 

een vallende ster aangeraakt. We zagen ook andere stukken van in 

de ruimte. Dan zijn we naar het planetarium gegaan. Hij heeft ons 

verteld wat we die nacht konden zien, hij heeft daar ook nog verteld 

over sterren en welke figuren je er mee kon zien we hebben ook een 

beetje meer uitleg over de Melkweg gekregen. We zijn daarna naar 

een hoge toren geweest waar we boven een grote telescoop konden 

zien. Daarna gingen we terug naar beneden en was de rondleiding 

gedaan. Toen gingen we eten. Daarna gingen we met Koen naar een 

zaal waar we konden zitten. Hij heeft ons zogezegd naar de ruimte 

gebracht. Hij heeft ons informatie over alle planeten gegeven. Toen 

gingen we terug naar school. Het was heel leuk en we hebben veel 

bijgeleerd. 

  

dwergplaneet 



 

 
Hoi iedereen, 

Wij gaan het hebben over URANIA!  

We zijn er meer te weten gekomen over het heelal. 

We werden vriendelijk begeleid door Koen en Mhatti. 

Mhatti heeft ons wat meer verteld over de kometen, 

Koen heeft ons verteld over de eigenschappen van de 

planeten. 

Mhatti heeft ons ook een heel, heel, heel grote telescoop 

laten zien, waarmee je de sterren en de maan heel goed kunt 

zien! 

 

Daar staat die grote telescoop, naast de ingang van Urania! 

Het was de lange busrit waard! 

Lina en Femke uit 5B! 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://www.picsnaper.com/p/Wegbeschrijving-Volkssterrenwacht-Urania&psig=AOvVaw2KxckkoaFKblEsaALTYTrf&ust=1544788537557091
https://www.goededoelen.be/organisation/?id=0407668333


 

 

 

 

De winter begint 

 

De tak die schudt haar blaadjes af 

Het egeltje gaat slapen 

De eekhoorn rent maar in het rond 

Om nootjes op te rapen 

De ganzen vliegen samen weg 

De vlinders zijn verdwenen 

Een dikke grijze pissebed 

Kruipt weg onder de stenen 

De mieren lopen naar hun hoop 

En blijven lekker binnen 

De eerste sneeuwvlok dwarrelt neer 

De winter kan beginnen. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcmoeElZXfAhUL3qQKHcYsCbkQjRx6BAgBEAU&url=http://clipart-library.com/clipart/1780645.htm&psig=AOvVaw1h7SPelC6HIuaxNOfW7tof&ust=1544527691737366
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja3p7ekZXfAhURCuwKHbC4BVQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.123rf.com/photo_63040638_stock-vector-winter-banner-with-snow-vector-illustration-.html&psig=AOvVaw1zsrfH_Qztn1CLsrMbKkiZ&ust=1544527006905584
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