voorjaar/zomer 2021-2022

Taalnieuws
Woordje van Annette

Woord van Karine
Hallo lieve ouders en vrienden van
De Taaltuin,

Dear Parents and Friends of De Taaltuin,
We hope you are relaxing and
having an enjoyable summer!
We have had a wonderful year! It
was great to have most of our classes
return to in-person classes while
classes for our five oldest students
have remained online to allow for greater flexibility.
Our biggest news is that the Dutch Ministry of
Education will inspect our school in September. The
Dutch government does a thorough review of all its
subsidized schools once every four years. We are
looking forward to the opportunity. The process is
intense, while also exciting.
Additional good news is that we are working on
improving our website. A website developer is
streamlining and redoing the website. We are hoping
to have a more up-to-date, useful and more secure
website up and running in the next few months.
A huge Thank You! to our wonderful teachers, who
work to inspire and engage our students every week.
Without our teachers, their dedication and efforts, we
would not exist. We are also grateful for the invaluable
support, both financially as well as in the classroom
and at home, of you, our parents!
Please remember to continue your family’s habits of
having Dutch conversations at home, reading to and
with your children over the summer, and listening to
Dutch programs online together. Your child(ren) will
benefit from your efforts.
Above all, please relax and enjoy the summer!

Annette

Het schooljaar zit er weer op! Dat
betekent genieten van een welverdiende
vakantie en ook alvast vooruitblikken op het
nieuwe schooljaar.
De inschrijvingen voor het nieuwe
schooljaar zijn geopend. De formulieren zijn
naar de bestaande families en nieuwe families gestuurd. Ik hoop
dat jullie je kind(eren) al hebben ingeschreven. Dit maakt het
voor ons makkelijker om te werken aan de nieuwe
klasindelingen en het te bestellen leermateriaal.
Helaas hebben we afscheid genomen van juf Yolanda.
Yolanda heeft zich de afgelopen twee jaar enorm ingezet voor de
leerlingen die zich voorbereiden op het Certificaat Nederlands
als Vreemde Taal. Het certificaat is en blijft een goede motivatie
om met het Nederlands verder te gaan en dankzij Yolanda
hebben we niet alleen hele gemotiveerde leerlingen maar ook
een goede aanzet voor een leerlijn Nederlands als Vreemde taal CNaVT. Yolanda, we gaan je missen! We hopen je natuurlijk
terug te zien bij de cultuur events en als invaljuf! Gelukkig is juf
Marij terug naar Ohio verhuisd en komt ze graag weer bij ons
lesgeven. Marij neemt de CNaVT groepjes over. Fijn Marij dat
je het leerkrachten team komt versterken!
Verderop in de Nieuwsbrief lezen jullie ook dat Julia Smit
en Daniel Terburg ons na groep 8 gaan verlaten. Zij hebben het
moedertaal curriculum doorlopen vanaf P/K tot en met groep 8.
Wij wensen hen veel succes bij het verderzetten van het
Nederlands!
Bij NOB aangesloten scholen krijgen elke vier jaar de
Onderwijsinspectie op bezoek. Zo ook bij ons op 19 en 20
september. Bij dit schoolbezoek beoordeelt de inspecteur de
kwaliteit van het onderwijs. Het bezoek bestaat uit gesprekken
met het bestuur, de directie en leerkrachten, enkele ouders en
leerlingen en ook uit lesobservaties. Een inspectiebezoek is
spannend maar brengt ook altijd iets positiefs.
We hebben weer een lange zomervakantie voor de boeg. Het
zou jammer zijn als het Nederlands tijdens de zomermaanden
thuis niet verder gezet wordt. Om jullie hiermee te helpen klik
op deze link: Zomeractiviteiten om nederlands te ondersteunen
en je vindt een lijst met leuke zomeractiviteiten.
Een fijne zomer gewenst, waar je ook heenvliegt. Safe
travels en een veilige terugkomst!

Karine
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Woordje juf Yolanda…
Nederlands als Vreemde Taal groepen: CNaVT-INFO en CNaVT-FORM
Het schooljaar zit erop met twee klassen die online heel veel werk verricht hebben en hopelijk veel
geleerd hebben. Ik heb ervan genoten om met de CNaVT leerlingen te werken vanwege hun motivatie,
enthousiasme en actieve deelname tijdens de lessen.
Ik had het geluk dat ik over het algemeen de leerlingen twee keer per week kon zien. Eerst natuurlijk op
dinsdag, omdat dat tenslotte de echte lesdag was. Vaak had ik een extra half-uurtje op een andere dag om
iets specifieks te oefenen, lesstof of huiswerk te bespreken en/of een gespreksoefening te doen. Ik vond het
heel fijn om de groei van de leerlingen te kunnen zien.
De CNaVT-INFO groep met Milla en Daniël kreeg er in april een klasgenote bij. Railey, uit Montana,
was nu ook van de partij.
Toen zij in Ohio woonde
kwam ze naar De Taaltuin.
Met Railey erbij verhoogde de
competitie die plaatsvond
wanneer we een grammatica
Kahoot! speelde.
De CNaVT-FORM groep
met Klazina en Dashiell
moest het met z’n tweeën
doen, maar is desondanks heel
actief met discussiëren en
overleg bezig geweest. Ik heb
het volste vertrouwen dat zij
allebei effectief een
vergadering kunnen leiden,
waar beslissingen en afspraken
gemaakt moeten worden.
En zo begint de zomervakantie. Ik raad aan dat iedereen minstens een Nederlands boek zal lezen, om
de woordenschat, grammaticale constructies en het leesgemak te behouden. Dit kan natuurlijk een boek zijn
om alleen te lezen, maar misschien is het ook leuk om het als familie te lezen. Dat zou gedaan kunnen
worden doordat iedereen om de beurt een bladzijde hardop zou voorlezen. Heel lang geleden, toen ik nog
op de lagere school zat en een broer en zus op de middelbare school had, deden wij dit met z’n drieën. Ik
genoot daarvan!
Ook hoop ik dat iedereen de mogelijkheid zal hebben om Nederlands te spreken en naar Nederlandse
t.v. (bijvoorbeeld het Jeugdjournaal) en films te kijken.
Na veel wikken en wegen heb ik besloten dat ik volgend jaar mijn taak als lerares neerleg. Het is heel
moeilijk om te kunnen accepteren dat ik me niet volledig zou kunnen inzetten om te zorgen dat ik een
goede kwaliteit les zou voorbereiden. Ik ben daarom van mening dat het tijd is. Maar wat zal ik iedereen
missen: de leerlingen, ouders en het team van De Taaltuin! Ik wil iedereen bedanken dat ik met heel veel
plezier terug kan kijken naar zelf mijn groepjes leiden. Ik hoop dan ook zo af en toe een invalskracht te zijn
en zeker aan de culturele activiteiten deel te nemen.
Ik wens iedereen een ontzettend fijne zomer. Geniet ervan!
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…Woordje juf Yolanda
The school year has come to an end. The two CNaVT groups worked hard during their on-line classes and I hope
that they learned a lot. I enjoyed working with the students, because every session they were motivated, enthusiastic and
participated actively.
I was lucky enough to usually see the students twice a week, starting on Tuesday, of course, because that was the day
of the group lesson. I often had an extra half hour on another day with each student to practice something specific, discuss
materials that were covered in class, homework and/or do a conversation exercise. I really enjoyed seeing how the skills of
the students showed continuous growth.
Railey, from Montana, joined Milla’s and Daniël’s CNaVT-INFO group in April. This certainly heightened the
level of competition when we played a grammar Kahoot!
The CNaVT-FORM group with Klazina and Dashiell remained a two-person group. They, nevertheless, were very
active working on their verbal communication and listening skills as well as written communication. I have complete
confidence that they can
both effectively lead a
meeting in Dutch, where
decisions and agreements
have to be made.
And now summer
break starts. I recommend
that everyone read at least
one Dutch book, to
maintain vocabulary,
grammatical constructions
and ease of reading. Of
course, they can read on
their own, but it might
also be fun to pick a book
and read it with the
family. One way to do
that would be by taking
turns to read a page
aloud. Way back, when I was in elementary school and had a brother and sister in high school, the three of us did this. It
was great to spend that precious time with my older siblings. I enjoyed that so much!
I also hope that everyone will have the opportunity to speak Dutch and watch Dutch TV (‘Jeugdjournaal’ for
example) and watch a movie.
After much deliberation, I have decided that I will resign from being a teacher. It has been very difficult for me to
accept that I wouldn't be able to put in my full effort to prepare good quality lessons. I therefore believe that it is time for
me to step aside. I will miss everyone so much: the students, parents and staff of De Taaltuin. I want to thank everyone
for the fact that I can look back on having so much joy while teaching. I hope to be able to be a sub from time to time and
will certainly participate in the cultural activities when we are in town.
I wish everyone a wonderful summer. Enjoy!
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High School – Seal of Biliteracy
Met het halen van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal-Maatschappelijk
Formeel (CNaVT-FORM) kunnen High School studenten in aanmerking komen voor de
Seal of Biliteracy in Ohio en in meer dan 40 andere Amerikaanse staten. Hiervoor is
minimaal taalniveau B1 nodig. Als eenmaal het Seal of Biliteracy op het High School
diploma is verkregen kunnen studenten in aanmerking komen voor studiepunten ('credits') of vrijstellingen
als ze besluiten verder te studeren op een Amerikaans College. Meer informatie over het CNaVT vindt u
hier: www.cnavt.org.
De Taaltuin bereidt leerlingen, die Nederlandse als vreemde Taal (NvT) leren en op Middle en High
School zitten, voor op de examens van het CNaVT (INFO en FORM). Deze examens vinden plaats in de
eerste twee weken van mei op onze school
locatie.
By earning the Certificate of Dutch as a Foreign
Language – Maatschappelijk Formeel level, high
school students qualify for the Seal of Biliteracy in
Ohio and in more than 40 other U.S. states. The seal
requires fluency at the minimum level of B1. Students,
who have the Seal of Biliteracy on their high school
diploma (or transcripts), may be eligible for credits or
exemptions if they decide to continue their studies at
an American college. More information about the
CNaVT can be found here: www.cnavt.org.
De Taaltuin prepares students, who are learning
Dutch as a foreign language and are in middle school
or high school, for the CNaVT exams (INFO and
FORM). These exams take place during first two weeks of May at our school location.

!!! Oproep Culturele Commissie !!!
Join the Cultural Committee
Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om in het komende schooljaar mee te helpen met de
culturele events. Per schooljaar zijn er 5 events: Fiets-speurtocht, Pannenkoeken & Sjoelen, Sinterklaas,
Schaatsen & Erwtensoep, Koningsspelen. Het is een hele leuke manier om bij te dragen aan en betrokken
te zijn bij het succes van De Taaltuin.
Neem graag contact op met Annette: nederlandseschoolcleveland@gmail.com.
We are looking for people who like to help with the cultural events this coming school year. There are 5 events per
school year: bicycle scavenger hunt, Pancakes & Sjoelen, Sinterklaas, Skating & Pea Soup, King's Day Games. It is a
very nice way to contribute to and be involved in the success of De Taaltuin.
Please contact Annette at: nederlandseschoolcleveland@gmail.com.
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Afscheid Daniel T en Julia
Taaltuin leerlingen zwaaien af in groep 8 – juni 2022
In januari 2013 kwam Daniel T voor het eerst naar De Taaltuin. Hij
begon bij de Peuters/Kleuters en heeft
het hele moedertaal curriculum
doorlopen tot en met groep 8. Julia
begon bij de Nederlandse school in
Silicon
Valley en
kwam in
2016 bij
ons in
Groep
3B. Ook
Julia
heeft het hele moedertaal traject
doorlopen.
Van juf Karine kregen ze een mooi
Certificaat en een foto collage van door de
jaren heen. Ze mogen trots zijn op deze
mooie prestatie en hun Nederlands!
Daniel T came to De Taaltuin in January
of 2013. He started in the Toddlers/Preschoolers group and went through the entire native speakers’ (moedertaal) curriculum
up to and including Group 8. Julia started at the Dutch school in Silicon Valley and joined us in Group 3B in 2016 and
completed the mother tongue curriculum through Group 8.
Juf Karine gave them each a beautiful completion certificate and a photo collage with pictures taken over the years they
were at De Taaltuin.They can be proud of this great achievement and their Dutch!

Uit de klas / work done in class
OLYMPISCHE SPELEN Groepen 7 en 8 – Juf Karine
De Olympische Spelen kennen verschillende symbolen
zoals het Olympisch volkslied, het Olympisch vuur, de Olympische vlag, de medailles en de
mascottes. De mascotte heeft vaak iets te maken met het land waarin de Spelen worden
gehouden.
Huiswerk opdracht: Teken zelf een mascotte. In 2024 zijn
de Spelen in Parijs. Help Parijs en Frankrijk en bedenk
een mascotte voor de Spelen van 2024.

Daniel

Julia

Huiswerk opdracht: Stel dat Nederland de Olympische
Spelen weer een keer gaat organiseren. Hoe zou de
mascotte er volgens jou dan uit moeten zien?

Julia

Daniel
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Uit de klas / work done in class
OLYMPISCHE SPELEN Groepen 7 en 8 – Juf Karine

Van 4 tot 22 februari 2022 werden de Olympische winterspelen
gehouden in Beijing, China. Gedurende drie weken hebben Oliver, Julia
en Daniel geleerd over de Olympische Spelen van Toen en Nu, de
Olympische tradities, symbolen en waarden en ook over het gastland
Beijing en hun kennis werd getoetst met Kahoots!.
We kozen ook een Nederlandse of Belgische atleet die meedeed aan de Spelen en volgden hem/haar tijdens de
Spelen in Peking.
Daniel T. – 28 februari 2022
Sven Kramer’s prestaties tijdens de Olympische Winterspelen van 2022
De Olympische Winterspelen van 2022 werden in Peking China gehouden. Bij
TeamNL deden 41 spelers mee. Zij hebben in totaal 17 medailles gewonnen, 8
gouden, 5 zilveren, en 4 bronzen medailles. Sven Kramer heeft meegedaan in de
5000m heren, heren massastart, en heren ploegenachtervolging. Bij de 5000m is hij
negende geworden. In de heren massastart kwam hij op de zestiende plaats. En bij
de heren ploegenachtervolging is Nederland vierde geworden. Dit was de laatste
keer dat Sven Kramer meedeed aan de Olympische Winterspelen. Helaas heeft hij
geen medailles gewonnen.
Julia
Lindsay van Zundert

Juf Karine
Belgisch Goud!
Bart Swings, 30 jaar, begint zijn carrière niet op ijsschaatsen, wel op
rolschaatsen. Maar skeeleren is geen olympische sport dus stapt hij
over op snelschaatsen. Het is de derde keer dat hij meedoet aan de
Olympische Spelen en dit keer wordt hij olympisch kampioen op de
massastart. Hij verslaat good old Sven Kramer en Bergsma. Hij
woonde en trainde in Nederland maar gelukkig gunnen onze
noorderburen hem zijn olympische titel volop.
Het is nog maar het 2de goud voor België na dat van kunstschaatsster
Micheline en paardrijder Pierre in 1948!
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Uit de klas / work done in class
GROEP NvT Hotel Hallo II – Juf Marlies en
GROEP 4, 7 & 8 – Juf Karine
4 en 5 MEI - Anne Frank, Holocaust, Tweede Wereldoorlog
De groepen van juf Marlies en juf Karine hebben dit jaar
gewerkt rond het thema Anne Frank aan de hand van de Anne
Frank krant. Het thema is vriendschap. In de krant wordt het
levensverhaal van Anne verteld aan de hand van bijzondere
vriendschappen en historisch beeldmateriaal. Tijdens de oorlog
kon hulp van een trouwe vriend(in) immers het verschil betekenen
tussen leven en dood....
This year, Juf Marlies’ class and Juf Karine’s classes worked on
learning more about Anne Frank using the Anne Frank newspaper. The specific theme is friendship. In the newspaper
Anne's life story is told through special friendships and historical images. During the war, the help of a loyal friend could
mean the difference between life and death....
We hebben de W-W-G leesstrategie gebruikt. We used the K-W-L reading strategy. Wat is dat?
W – wat ik weet – WETEN
W – wat ik mij afvraag – WONDEREN
G – wat ik heb geleerd – GELEERD

K – what do I know? - KNOW
W – what I want to know - WANT
L – what I learned – LEARNED

8

Taalnieuws
Uit de klas / work done in class
GROEP Nederlands als Vreemde Taal – CNaVT-INFO – Juf Yolanda
En stukje geschreven door Daniel de J.
Dank je Daniel! Juf Yolanda heeft (en wij ook allemaal hebben) het erg leuk gevonden
om te lezen!
Vaandag hebben we Astronaut Nicole Stott ontmoet. Ik heb haar ontmoet
in het Canton Palace Theater. Ze is twee keer in de ruimte geweest. Bijde
keren is ze naar het Internationale Ruimte Station geweest. Ze was de
eerste astronaut te die en aquarel geschildert heeft in de ruimte. Zes jaar
geleden is ze gepensioneerd bij NASA en heeft ze de “Space for Art”
stichting opgericht. Ze is nu de ambassadeur voor “Space for Art.” “Space
for Art” is een stichting die zich inzed voor “Uniting a Planetary Community
of Children through the Awe and Wonder of Space Exploration and the
Healing Power of Art.” Dit betekent dat ze probeert om kunst en
technologie samen te brengen voor kinderen om en betere aarde te
krijgen. Ze woont nu in Florida met haar man en met haar familie.

Wisten jullie dat…?
…Martha Attema, de oma van Klazina en Alexander, een kinderboek heeft geschreven
met als titel “Hero”?
Schrijfster Martha Attema, in Friesland geboren en naar Canada geëmigreerd,
omschrijft de belevenissen van Izaak en zijn favoriete hengst Hero in de tweede
wereldoorlog. Het boek is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Held 140.
Het boek draait om de jonge Izaak, die in de nadagen van de tweede wereldoorlog
vanuit een onderduikadres in Amsterdam naar Friesland gebracht werd omdat hij gevaar
loopt. Op zijn nieuwe onderduikadres, een boerderij in het noorden van Friesland, sluit
hij vriendschap met de prachtige zwarte hengst Hero (Held 140 preferent) en probeert hij
uit alle macht, samen met de familie van zijn onderduikadres de henges uit handen te
houden van de Duitsers.
Het boek kwam tot stand nadat Martha Attema in het jaar 2000 wat krantenknipsels van haar vader
kreeg, over haar eigen ‘oudoom Jan’, Jan Hoogterp uit Deersum, de fokker en eigenaar van de KFPSstamboekhengst Held 140. Het Engelstalig boek Hero werd in 2003 gepubliceerd.
https://www.phryso.com/held-140-hoofdrolspeler-in-jeugdboek-hero/
…Klazina and Alexander’s grandmother, Martha Attema, wrote a children's book entitled “Hero”?
The author, Martha Attema, was born in Friesland and emigrated to Canada, and describes the experiences of Izaak
and his favorite stallion, Hero, during the Second World War. The book is based on the true story of Hero 140.
The book revolves around the young Izaak, who was brought to Friesland from a hiding place in Amsterdam in the
waning days of the Second World War because he is in danger. At the farm, his new hiding place in the north of Friesland,
he befriends the beautiful black stallion Hero (Held 140) and tries with all his might, together with the family of his hiding
place, to keep the stallion out of the hands of the Germans.
The book came about after Martha Attema received some newspaper clippings from her father in 2000, about her own
'great uncle Jan', Jan Hoogterp from Deersum, the breeder and owner of the KFPS stallion Held 140. The book Hero was
published in English in 2003. https://www.phryso.com/held-140-hoofdrolspeler-in-jeugdboek-hero/
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Schaatsen / Skating - 30 januari
Een beetje schaatsen, een alternatieve Elfstedentocht
en vooral veel koek & zopie!
A bit of ice-skating, an alternative Elfstedentocht and,
above all, lots of cookies and ‘drink’!
#schaatsenopnatuurijs #skating on natural ice #koud
#cold #maarschaatseniswelleuk #but skating is fun
#snert #pea soup #warmechocolade #hot chocolate
#gluhwein #gluhwine #appeltaart
#twentsekrentenwegge
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Koningsspelen / King’s Day Games - 15 mei
De Koningsspelen gingen na twee bijzondere jaren weer 'gewoon'
door en dat betekende enthousiaste kinderen en ouders! Het was een
zonnige, gezellige dag op 15 mei in Horseshoe Lake Park, Shaker
Heights. De kinderen hadden dolle pret met de verschillende
spelletjes zoals spijkerpoepen, koekhappen, spijkerbroek hangen en
Konings-spellen!
After these past two unusual years, the King's Games were held as
normal, with enthusiastic children and parents! May 15th was a sunny,
fun day at Horseshoe Lake Park, Shaker Heights. The children had lots
of fun with the different games such as nail “pooping,” biting cookies,
hanging jeans and spelling games!

11

Taalnieuws
Koningsdag 2022
Ook de King’s Day party,
georganiseerd door NACC en
gesponsord door VMI, was weer een
groot succes.
And the King's Day party, organized by
the NACC and sponsored by VMI, was
also a great success.
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Laatste schooldag / Last day of school
Het schooljaar werd op 6 juni afgesloten met spelletjes en een ijsje.
June 6th was the last day of school, celebrated with games and an ice cream.
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Schoolfoto en groepsfoto’s

Juf Eef en Groep Hotel Hallo I
Meester Paul en
Groep P/K en 3A

Juf Marlies en
Groep Hotel Hallo II

Juf Karine en Groep 4, 7 & 8
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Dutch Language Classes for Adults
Learning Dutch is Fun!
Spreek je Nederlands?
Hoe gaat het?
Wie ben je?
Waar kom je vandaan?
How many times have you thought of learning Dutch? Oftentimes it remains just an idea because
learning a new language can be time consuming and intensive. At De Taaltuin we do everything we can to
make learning Dutch fun. Using the Vanzelfsprekend textbook and workbook and associated lesson materials,
we do exercises and games in class in order to put
theory into practice in a playful way and get
students to talk.
Learning Dutch at De Taaltuin has the
following benefits:
ü Our groups are small (3-5 people), which
means that your progress can be closely
monitored.
ü You are in a group of like-minded people
and that creates a bond. Students want to
learn Dutch because their partner (or
family) speaks Dutch or because they have
business relations in the Netherlands or
Belgium.
ü You can understand your partner (and family!) or business partner better if you speak the same
language. What an enrichment!
ü Learning a new language also means learning to discover a new culture. Yes, we also discuss cultural
differences between the US and NL/BE.
Learning Dutch does not have to be a difficult task. At De Taaltuin our students look forward to
their class! Here's what Nancy writes about her experience with us:
“I thought Karine did a wonderful job with the varying levels of our language skills. Some of us
had no previous Dutch (me) and she was so patient and helpful. We really looked forward to
each class and worked hard during the week on our homework. Homework was difficult enough
that we learned from it, but not too hard that we were unable to do it. [Dutch class] was fun!”
We started a new beginners’ group class in January. As a rule, we need a minimum of three students
to start a group. If you are interested in learning more about our Dutch lessons for adults, please contact
Annette Himes at nederlandseschoolcleveland@gmail.com. More information is available on our website:
www.taaltuin.org.
Whatever your reason, we can offer you the perfect way to acquire the language skills you need!
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Kalender

Hieperdepiep, hoera...!!!

juli

juli
1 juli: $50 korting per kind bij aanmelding en betaling voor het
nieuwe jaar – voor 1 juli!

augustus
Redactie:
Annette en Karine

28 augustus: Meet & Greet

september
6 september: eerste schooldag
19-21 september: inspectiebezoek
24 september: fietsspeurtocht

Editie: 25ste editie
Datum:
juli 2022

oktober
Pannenkoeken
december
6 december: Sinterklaas komt naar school
20 & 27 december: wintervakantie

7 juli Juf Eef
20 juli Elliana
28 juli Eduard
augustus
4 augustus Juf Karine
10 augustus Alexandra
28 augustus Alexander C.
september
13 september Jack
november
23 november Klazina
december
6 december James
9 december Daniel

AmazonSmile! A Way to Donate to De Taaltuin!
Bestel via Amazon Smile en steun De Taaltuin!
Bezoek www.smileamazon.com. Log in met je Amazon account. Kies
Nederlandse School Cleveland als je charity. Dat is alles! Een klein percentage
van je aankoopprijs wordt gedoneerd aan De Taaltuin.
Visit www.smileamazon.com. Log in with your Amazon account. Choose
Nederlandse School Cleveland as your charity. That's all! A small percentage of
your purchase price will be donated to De Taaltuin.

AmazonSmile! Please remember
that when you shop on Amazon,
start your shopping at
AmazonSmile!
Thank you for choosing the
Nederlandse School Cleveland as
your charity.
Remember, always start your
Amazon shopping at
smile.amazon.com and Amazon will
donate 0.5% of the price of your
eligible AmazonSmile purchases to
us!

