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Het grote grutto theater in het natuurmuseum Fryslân. Alles voor de museumwand is klaar. Wat waren er ontzettend leuke ideeën en wat hebben de kinderen hard gewerkt om er mooie pronkstukjes
van te maken. Hierbij ziet u enkele resultaten. Straks maar gauw zelf het museum bezoeken.

