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TESSENDERLANDT

BAAS
VAN
MORGEN
TESSENDERLANDT
Elke jaar organiseert JINC
een geweldig project waarbij
een aantal leerlingen de
mogelijkheid krijgen om
voor 1 dag op de stoel
te gaan zitten van een
leidinggevende binnen
verschillende bedrijven en
instanties. Dit project “Baas
van morgen” zet voor 1 dag
deze leerlingen extra in het
zonnetje!

3

Dit jaar mocht Tessenderlandt voor
de tweede keer meedoen. Gezien het
bijzondere jaar dat wij met z’n allen
hebben meegemaakt heeft iedereen,
zowel JINC als de bazen, ervoor gezorgd
dat het een heel speciale editie is
geworden. En, wij op Tessenderlandt
mochten daar ook ons steentje ook aan
bijdragen. Aangezien wij een prachtig
mooi gebouw hebben met veel ruimte,
werd ons gevraagd of wij dit jaar de kick
off wilden verzorgen van het project.
25 bazen uit Breda en omgeving kwamen
naar onze school om te genieten van een
heerlijk luxe ontbijt, verzorgd door de
docenten en leerlingen van de afdeling
HBR. De leerlingen van deze afdeling
waren vanaf 7 uur in de weer om ervoor
de zorgen dat niemand iets te kort kwam.
We kregen ontzettend veel complimenten
over het ontbijt en de manier waarop onze

leerlingen zich presenteerden.
Na het ontbijt gingen de bazen op weg
om de leerlingen op de verschillende
scholen op te halen. Onze leerlingen
mochten eerst met de baas op de foto.
Ze hadden in een teams-overleg al
uitgebreid kennis met elkaar gemaakt
dus alles verliep heel soepel. Aya, Malika
en Vildan gingen naar onze buren: het
Amphia. Niek en Jens waren een dagje
baas bij de Gemeente Breda. Awees ging
naar het Stedelijk Museum en Richaldo
had het ook goed getroffen, die had de
hele dag een persoonlijke cameraman
bij zich van het ICT bedrijf INTO. Het doel
van deze dag is om de leerlingen kennis
te laten maken met het bedrijfsleven,
ze een kans te geven een netwerk op te
bouwen en zelfvertrouwen te geven. De
bazen willen deze leerlingen heel graag
helpen om een goede start te maken op

de arbeidsmarkt
ongeacht waar
zij vandaan
komen.
Afgelopen
schooljaar
hebben wij
hier een mooi
voorbeeld van
gezien: Toen
Corona de boventoon voerde en leerlingen
thuis kwamen te zitten en online lessen
werden ingevoerd, nam een Baas van de
eerste editie contact op met onze school
met de vraag of de leerling die bij haar
was geweest hulp nodig had. Deze Baas
zorgde ervoor dat er voor deze leerling
een extra laptop kwam voor thuis om de
online lessen te volgen en vertelde dat hij
altijd op haar hulp kon rekenen. Ook de
bazen van de tweede editie zijn
en blijven bij de kinderen betrokken!
De leerlingen hebben een mooie dag
gehad, veel geleerd en keerden heel
enthousiast terug op school. Via social
media hebben wij alle leerlingen kunnen
volgen binnen de bedrijven. Aya en Malika
hebben zelfs een interview gegeven
voor BN de Stem en Richaldo heeft een
aftermovie gekregen als persoonlijke
herinnering aan deze bijzondere dag!
De decanen van Tessenderlandt,
Jolanda van Geel en
Jenny van Spaendonk
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TESSENDERLANDT
FESTIVAL
Op Tessenderlandt vond
op donderdagmiddag 8 juli
een heus festival plaats.
En wat was het leuk!
De school wilde nu het
weer kon en mocht voor
de leerlingen nog een
spectaculaire activiteit
regelen dit schooljaar.

2021
uitnodiging
(jeschool
zonnebrilleek
dus, dat is je
ticket)
Zet ‘m
op!de
& Joinvan
the
FUNéén tot en met
De ‘festivalweide’
achter
Alle
leerlingen
leerjaar
wel een echt festival met alle attracties
drie hadden een oranje zonnebril met logo
Wat?
festival op het van
grasveld
bij school
die stonden opgesteld. Je kon op een
de school als entreebewijs gekregen.
Wanneer? donderdag 8 juli
rodeostier, er was silent disco, eendjes
Uitgerust met een door de mentor
Hoe laat? om 11:45 uur verzamelen bij je mentor
vissen, een windmachinespel waarin
verstrekte bloemenkrans en stempelkaart
Hoe lang? om 15:00 uur is het afgelopen
je ballen moest zien te vangen, auto
kon iedere leerling doen wat ze zelf het
(afterparty tot 16:00 uur)
duwen, de kop van jut, een dj en nog veel
leukste vondenop het festivalterrein. Juist
lekker chillen met o.a:
meer. OokSilent
aan de
inwendige
was• rodeostier
dat•werd
gewaardeerd;
disco
• Kop van Jutmens
• klimwand
eendjesdoor
vissenleerlingen
• kunstenmakerij
•
frieteen
• snacks
• suikerspin • ijs
• zuurstok • ‘dat je mocht doen wat je zelf wilde doen’.
gedacht; met
stempelkaart
konden
de leerlingen een ijsje, een frietje, een
En natuurlijk dat we weer een feestje
suikerspin en wat te drinken halen.
konden vieren met zijn allen!
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BEAUTY
VERWENDAG
Gelukkig waren we dit
jaar wel in de gelegenheid
om ondanks de coronamaatregelen de Beauty
verwendag door te laten
gaan. Niet alleen leuk en
gezellig maar ook een PTA
onderdeel in LOB.

Dit jaar weinig presentjes van de bedrijven
om de Goodiebag te vullen maar dat
hebben de leerlingen opgelost door zelf
de presentjes te maken. Elk nadeel heeft
zijn voordeel want wat een creativiteit
kwam er naar boven bij het maken van
de uitnodiging, badzout en chocolaatjes.
Om maar niet te spreken over de zelf
bedachte en bereide lunchgerechten,
het niveau lag hoog. Ook het uitserveren
verliep vlekkeloos.
Kennismaken met elkaar onder het
genot van een kopje koffie. Daarna
de ene helft van de gasten naar
schoonheidsverzorging, de andere
helft naar haarverzorging. Gezamenlijk
lunchen en daarna wisselen van lokaal.
Ook hier was het niveau hoog. Haren
wassen en krullen, maskers, voet
verzorging, manicure, echt teveel om op
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te noemen. De dames werden zeer goed
verwend met allerlei behandelingen
en gingen nog knapper de deur uit,
bovendien erg tevreden en bijzonder trots.
Twee dagen op een rij, wat een mooie
dagen hebben we beleefd. Fijne, dankbare
gasten, trotse docenten en enthousiaste
leerlingen. Wat willen we nog meer?

VOLGEND JAAR WEER WAS
DE VRAAG VAN DE GASTEN?
JA GRAAG! MAAR HELAAS
DAN VOOR HET VOLGENDE
LEERJAAR 3.
Carmen Herrera,
docent
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TESSENDERLANDT

BEZOEK
BASISSCHOLEN
GROEP 7
In de maand juni hebben verschillende basisschool
leerlingen van groep 7 een bezoek gebracht aan
Tessenderlandt.
Tijdens een workshop naar keuze hebben
zij kennisgemaakt met de beroepsgerichte
profielen op Tessenderlandt. Deze
kennismaking diende twee doelen,
namelijk een eerste kennismaking
met het praktische en beroepsgerichte
onderwijs op Tessenderlandt. Ten tweede
als teaser voor mogelijke deelnemers aan
onze Junior Colleges.
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De Junior Colleges zijn voor leerlingen
die na groep 8 zullen doorstromen naar
de mavo, de kaderberoepsgerichte en
de basisberoepsgerichte leerweg. Voor
veel kinderen had de kennismaking
een enorme wauw-factor, want zulke
mooie en gave lokalen hebben ze op
de eigen school niet. Er werden onder
andere cupcakes gebakken in onze
bakkerij, gesleuteld aan motorblokken
in de garage en haren gekruld in onze
schoonheidssalon.

VOOR VEEL KINDEREN HAD DE KENNISMAKING
EEN ENORME WAUW-FACTOR, WANT ZULKE
MOOIE EN GAVE LOKALEN HEBBEN ZE OP DE
EIGEN SCHOOL NIET.
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EEN PRIMEUR
VOOR LEERLINGEN
VAN LEERJAAR 1
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Eindelijk was het zover! Onze leerlingen mochten
weer aan een stage-activiteit deelnemen. Na het grote
succes van “Bliksemstage” vorig jaar voor leerlingen
van leerjaar 2, werd deze activiteit nu ook voor
leerjaar 1 georganiseerd. Een primeur dus!
Samen met Bureau JINC werden er op
3 ochtenden in juni allerlei bedrijven
uitgenodigd om op school informatie en
een workshop te geven. De leerlingen
maakten kennis met verschillende
bedrijven om al een beetje te gaan
ontdekken waar hun talenten liggen en
kregen ze al een beeld van verschillende
bedrijven op de arbeidsmarkt.
Het was niet alleen maar luisteren, maar
men moest ook daadwerkelijk aan de
slag! Van een vlog opnemen voor een
actie bij een bierbrouwerij, het bouwen
van bruggen van spaghetti, opdrachten
en wedstrijdelementen bij de KMA,
een moodboard maken voor een groot
evenement, het bedenken van een
spaaractie voor een supermarkt tot een
estafette lopen met dienbladen in een
restaurant.
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Dit is een kleine greep uit alle
activiteiten die op deze dagen hebben
plaatsgevonden. Zowel de leerlingen als
de bedrijven waren enthousiast om op
deze manier kennis te kunnen maken
met elkaar. Ik wil dan ook via deze weg
alle bedrijven, maar zeker ook collega’s
die hebben meegeholpen, bedanken voor
hun enthousiasme en hun medewerking
om deze dagen tot een groot succes te
maken.
Hopelijk kunnen we volgend schooljaar de
bedrijven zelf weer gaan bezoeken want
dat is natuurlijk de bedoeling van deze
stage-activiteit.
Jenny van Spaendonk,
decaan Tessenderlandt
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TESSENDERLANDT
Op woensdag
3 maart begonnen
de leerlingen
met het Speaking
examen. Het
examen stond
gepland om
12.10 uur en dus vertrokken we rond half 11
vanaf school richting Eindhoven. Mevrouw
Luijkx, meneer Stijns en mevrouw Van Geel
waren dit jaar de chauffeurs. De stemming
was opperbest. Dit was niet het examen
waar de meeste leerlingen tegenop zagen,
dus heerste er een redelijk relaxte sfeer.
Uiteraard moesten we bij binnenkomst
handen ontsmetten en persoonlijke
gegevens doorgeven maar de docenten
waren al lang blij dat ze mee naar binnen
mochten. Dat was een meevaller. De dame
aan de receptie gaf aan dat we zaterdag
ook welkom zouden zijn. Ze zou een plekje
voor ons zoeken waar we op onze leerlingen
konden wachten. De leerlingen werden
doorverwezen naar een grote zaal waar
alle kandidaten zich moesten verzamelen.
Onze leerlingen hadden op school en in
hun vrije tijd zelf al koppels gemaakt om
het Speaking examen te oefenen. Normaal
gesproken mag dat ook maar dit jaar waren
ze super streng. Alles ging op nummer en
als je niet snel genoeg reageerde werd je
aan een leerling van een andere school
gekoppeld. Zo gebeurde het dus dat ons hele
plan in de soep liep en Andy en Kane met
een onbekende het examen moesten doen.

EEN BIJZONDER
CAMBRIDGE JAAR
Een Cambridge examen maken
is een heel mooie prestatie.
Een Cambridge examen
maken in corona tijd is een
heel bijzondere prestatie!
En toch zijn er dit schooljaar
10 leerlingen die in maart
de stap hebben gewaagd.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar
was het even puzzelen om een uur te
zoeken in de volle roosters waarop het voor
iedereen uitkwam. Zo kwam het dat we de
groep moesten verdelen: 1 groep
op donderdag en de ander op vrijdag.
Dit ging even goed totdat de scholen weer
dichtgingen en na de kerst begonnen we
weer met halve klassen. Niet ideaal dus.
Dit betekende dat de leerlingen de discipline
op moesten brengen om meer werk thuis
te maken. Al snel kwam de datum in maart
dichterbij en het was zelfs, gezien de
situatie in het land, niet helemaal duidelijk
of de examens wel door zouden gaan.
Gelukkig mochten vanaf begin maart de
examens weer starten al was het wel onder
zeer strenge regels.
10

Dat was heel spannend maar ook leerzaam!!
Omdat we zaterdag rond half negen
aanwezig moesten zijn vertrokken we
al heel vroeg: 7.30 uur! En dat voor het
weekend! We waren keurig op tijd maar bij
binnenkomst vertelde dezelfde dame achter
de balie dat wij (de docenten) niet mee naar
binnen mochten! En nu….De examens van
de leerlingen zouden om 9 uur beginnen
tot ongeveer kwart voor 2…..heel stiekem
was meneer Stijns al met de leerlingen
naar boven geslopen en toen ging mevrouw
van Geel controleren of alle leerlingen het
juiste lokaal hadden gevonden….Uiteraard
zijn die twee niet meer weggegaan….Achter
de planten in een hoekje hebben ze keurig
tot kwart voor twee stil gezeten totdat de
leerlingen weer klaar waren. En wat was
het een lange zit voor onze kanjers!! Ze
begonnen met Reading and Use of English,
gevolgd door Writing. Ze mochten het lokaal
niet verlaten…Eten en drinken moest ook
in het lokaal gebeuren en bij uitzondering
mochten ze even de benen strekken en
naar toilet. Op dat moment hadden wij
even oogcontact met de leerlingen. Even
snel de duim omhoog en een bemoedigend
knikje. Als laatste was het Listening examen
aan de beurt. Dat examen was volgens de
leerlingen goed te doen. Eindelijk kregen
ze van de organisatie ook hun telefoon
terug en konden ze alle gemiste appjes
beantwoorden. Het zat erop! Nu was het
wachten op de uitslag! De leerlingen konden
na het examen een account aanmaken en

daarop stond dat zij rond 18 mei de uitslag
zouden krijgen. Op dinsdag 27 april rond
half 7 kreeg ik een berichtje van Britt. Goh
juf…dit bericht heb ik gekregen maar ben
ik nu geslaagd of niet want ik snap het niet
helemaal….Yes!!!! GESLAAGD! Snel een
berichtje in de groepsapp en het een na het
andere positieve appje volgende!!!!! 9 van
de 10 leerlingen zijn geslaagd en hebben
het B2 First diploma in the pocket. 1 leerling
heeft het Cambridge certificaat B1 gehaald!
Wat een geweldige uitslag zeg! Reden ook
om deze mooie prestatie door te geven aan
BN de Stem. Zij publiceerden op dinsdag
4 mei een leuke foto van onze toppers bij
de goed nieuws berichten. Met dit mooie
diploma, erkend in de hele wereld, hebben
jullie een geweldige stap vooruit gezet.
Britt, Zoë. Tess , Najima, Ilse, Pien Melis,
Tim, Kane en Andy wij zijn super trots en
wensen jullie heel veel succes op jullie
vervolgopleiding!
Jolanda van Geel,
docent
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FILMOPNAMES
OP SCHOOL
Leuk om te zien wat onze
leerlingen allemaal doen
als ze Tessenderlandt
verlaten. Vandaag was
Wica Pietraszek, oud mavo
leerling, na 5 jaar weer
terug op school.

Na een studie media in Amsterdam die
zij succesvol afsloot, volgt ze nu een
opleiding aan de BUAS in Breda.
Vandaag kwam zij samen met een aantal
klasgenoten een scène schieten die zich
afspeelt in een ziekenhuis kamer. In deze
tijd niet makkelijk natuurlijk om een
locatie te vinden daarom dacht ze meteen
aan de afdeling zorg en welzijn op onze
school. Uiteraard helpen wij onze oud
leerlingen graag.

Veel succes en we
duimen voor jullie
dat jullie genomineerd worden voor
de beste film!
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HORECA,
BAKKERIJ
EN RECREATIE
Het schooljaar 20202021 is een bijzonder
jaar geworden. Volledige
klassen, halve klassen en
online lessen. We moesten
zeer creatief zijn om het
schooljaar toch een tintje
te geven. En dat is gelukt!
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Enkele hoogtepunten ;
• Introductie met de nieuwe derdejaars:
Maak met je groepje een mooie Poke
Bowl. Elk groep leerlingen hadden een
verassingsbox met grondstoffen. De
opdracht was; maak 4 luxe Poke Bowls
en maak er een te gekke promotievlog
over.
• Een les Gastheerschap ging over
mocktails. Ook daar moesten de
leerling hun creativiteit laten zien.
De opdracht was: Maak een heerlijke
Mocktail, werk het recept uit en
geef het een te gekke naam. Enkel
namen waren; Purple Jungle, Tropical
Passion, Making Weather etc.
• Tijdens de lessen ‘bakken’ kwamen
onder andere de volgende thema’s
voorbij: Kerst, bakken voor het Amphia
ziekenhuis (een traktatie op nieuwjaarskoeken voor de medewerkers,
Pasen, desembroden etc.

• De horeca lessen leerjaar 4 gingen
van ‘restaurant open, restaurant
dicht’. Daarom zijn we aan de
slag gegaan met een Take Away
restaurant! Met de derdejaars
leerlingen hebben we ook het
Thema Duo koken gedaan. Met
tweetallen moesten ze een tapas
gerechtje bedenken. Dit uitwerken
in een recept voor 4 personen, een
bestellijst maken voor 20 personen
en een kostprijsberekening maken
wat het kost per persoon. Dit was een
genot om te zien hoe enthousiast de
leerlingen bezig waren.

• Voor de lessen Recreatie was het
ook ingewikkeld, alles moest binnen
de school plaatsvinden. De docent
is daar erg creatief mee omgegaan.
Nu zijn de leerlingen zich aan het
voorbereiden op het onderdeel
rondleidingen geven. Onderdeel van
het certificaat Junior City Guide. De
leerling verzorgen op 11 september de
rondleiding op Tessenderlandt i.v.m.
de Openmonumentendag Breda.
Wij zijn trots op de leerlingen, die hebben
alles met veel enthousiasme gedaan!
Eric van Stalle,
docent Horeca, Bakkerij en Recreatie
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TESSENDERLANDT

OOK VOOR KOMEND
SCHOOLJAAR WORDEN
ER WEER ENTHOUSIASTE
KINDEREN GEZOCHT OM
DEEL TE NEMEN AAN
HET JUNIOR TECHNIEK
COLLEGE
Ook dit schooljaar hebben
leerlingen groep 8 van verschillende
basisscholen lessen gevolgd op het
Junior Techniek College.

In de periode november tot en met maart volgden op woensdag
ochtend 29 leerlingen 18 lesweken les op de beroepsgerichte
afdelingen van de school. Zij maakten daarbij kennis met Bouwen,
Wonen & Interieur (BWI), Mobiliteit & Transport (M&T) en
Produceren, Installeren & Energie (PIE). De leerlingen die aan
de slag gingen bij BWI maakten een kruk en fietskrat van hout.
Bij PIE zijn ze aan de slag gegaan met installatie en elektrotechniek
en onder andere geleerd hoe je bijvoorbeeld een stopcontact moet
aanleggen. Tijdens de lessen bij M&T draaide het om de TES’T
truck. Bij elk onderdeel dat werd behandeld werkten ze ook aan
de eigen TES’T truck. Ook voor komend schooljaar worden er weer
enthousiaste kinderen gezocht om deel te nemen aan het Junior
Techniek College en is er een uitbreiding van het programma met
het Junior Horeca College en Junior Zorg & Welzijn College.

Welkom bij PLEIN, het
digitale schoolblad van
Tessenderlandt,
De la Salle en Christoffel.
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30 APRIL

LAATSTE LESDAG
4 MAVO: BINGO!
Na 4 jaar op Tessenderlandt
te hebben gezeten, was het
op vrijdag 30 april de allerallerlaatste schooldag
van de 4 MAVO klassen.
En wat ga je dan doen, in
een periode waar je nog
niet heel veel buiten de
deur mag doen, maar je
toch een leuk afscheid
wilt geven.
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Mevrouw Van Geel en ik wilden de
leerlingen in ieder geval in het zonnetje
zetten, we bedachten dat in een zomers
thema te doen.
Iedere leerling nam iets (zelfgemaakts)
lekkers mee voor de lunch, conciërge
Johan Rombouts zorgde voor
champagneglaasjes en gaf aan dat we de
aula voor ons zelf zouden hebben! Perfect
dus! Om 12:00u kwamen de leerlingen
door een gekleurd gordijn naar binnen,
kregen ze een lekkere proostdrankje
en een aloha slinger. De spullen voor
de lunch werden op tafel gezet en de
leerlingen namen plaats aan de tafels.
Als mentoren hadden we een hele gave
PowerPoint gemaakt met van iedere
leerling een foto uit leerjaar 1 met
daarnaast een foto van leerjaar 4.
Wat waren er veel veranderd! Van klein
verlegen meisje, naar een mooi bijna
volwassen persoon! Veel groei in die

4 jaar! En hilariteit alom!! Wat hebben we
gelachen. Na het lopend buffet startten
we de BINGO met echte zomerse prijzen!
Fanatiek dat ze waren! Na een hele
leuke, gezellige zit kreeg iedere leerling
een ‘Summergoody bag’, gevuld met
een opblaasband, zonnebloemzaadjes,
frisbee, chocolade en noem maar op!
Om 14:00u hebben we iedereen heel veel
succes gewenst met de voorbereidingen
op het examen! Het was echt een
gezellige, makkelijke groep die 4 MAVO!
En zo’n laatste schooldag…
die houden we er in!
Zomerse groet,
Hanneke Luijkx,
mentor mavo 4
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PROJECT BERT:

‘ZORG VOOR
ELKAAR’
Leerjaar vier Verzorging
werd afgesloten met
project Bert. Bert woont
in de Kampakker,
begeleid wonen.

Bert is naar de les gekomen om over
zijn leven te vertellen en de leerlingen
stelden hem vele vragen. Zo kregen zij
een idee over het leven van Bert en zijn
woonomgeving.
Voor Bert, medebewoners en
begeleiders hebben de leerlingen van
Zorg & welzijn/Uiterlijke verzorging
een verwenpakket samengesteld met
zelfgemaakte cadeautjes: bonbons,
handcrème, geurkaars en een mooie
bos bloemen. Met liefde, enthousiasme
en creativiteit gemaakt en ontvangen
met liefde. “zorg voor elkaar”, dat doe
je met elkaar.

ZORG VOOR
ELKAAR,
DAT DOE
JE MET
ELKAAR!
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TESSENDERLANDT

GROTE WINNAAR OP
TESSENDERLANDT IS DE PVV
MET 23% VAN DE STEMMEN

Welkom bij PLEIN, het
digitale schoolblad van
Tessenderlandt,
De la Salle en Christoffel.

SCHOLIEREN
VERKIEZINGEN
De Tweede
Kamerverkiezingen
krijgen iedere 4 jaar weer
volop de aandacht bij het
vak maatschappijleer.
Alle leerlingen van
Tessenderlandt leerjaar 3
mochten ook dit jaar weer
hun stem laten gelden
tijdens de landelijke
scholierenverkiezingen
van Prodemos.
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Het was soms wel even lastig voor de
leerlingen, want op wie moet je nou
eigenlijk stemmen? In de lessen hebben
de leerlingen mogen uitzoeken of ze
meer politiek links of recht georiënteerd
zijn, op basis van die uitslag kon de
zoektocht naar een passende politieke
partij beginnen. Hulpmiddelen zoals het
tijdschrift STEM en de stemwijzer van
Youngvoice werden ingezet om de juiste
keus te kunnen maken. De stemmen
van de leerlingen mochten worden
uitgebracht tussen vrijdag 12 en maandag
15 maart.

van de stembiljetten zijn de uitslagen
opgestuurd en in de landelijke lijst van
Prodemos opgenomen, de uitslag van
de landelijke scholierenverkiezingen
vind je hier: https://stem.
scholierenverkiezingen.nl/uitslagen

De stembussen werden dit jaar geopend
door locatiedirecteur Johan Michielsen,
want niet alleen de leerlingen hebben
mogen stemmen op school, ook de
docenten mochten hun stem uitbrengen
in de docenten-stembus. Na het tellen

Grote winnaar op Tessenderlandt is de
PVV met 23% van de stemmen, Groenlinks
krijgt als tweede grootste partij bijna ruim
14% van de stemmen, op de voet gevolgd
door de VVD en DENK. Deze uitkomst
is een mooi startpunt om in de lessen

maatschappijleer het te gaan hebben over
hoe ingewikkeld een kabinetsformatie
kan zijn, en natuurlijk, hoe belangrijk
het is om je stem te laten gelden!
Docenten maatschappijleer/
maatschappijkunde.
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TESSENDERLANDT

TIME TO COOK!
SUSHI
Om het vervelende examenjaar gepast af te
sluiten trakteer je de leerlingen op iets wat
ze heel lekker vinden: SUSHI. Corona-proef
ingepakt en uitgedeeld. Heerlijke middag was
het met 4BU en 4KU.
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Op woensdag 9 juni
bundelden mevrouw Frijters
en ik onze krachten om voor
klassen R3BU en R3KU een
vakoverstijgende les
te organiseren.
Hoe krijg je 18 uiterlijke verzorging
meiden les na les enthousiast over
Engelse grammatica, sonnetten van
Shakespeare en dagelijkse updates over
de Britse monarchie? Een herkenbaar
vraagstuk voor iedere docent die zijn vmboleerlingen elke les probeert te motiveren en
regelmatig stuit op een muur van gezucht
en onbereidheid om 45min te luisteren naar
een betoog van hun docent waarom Harry
Potter de beste boeken ooit geschreven
zijn. Geef je dan op als docent? Nee. Dan
heb je intercollegiaal overleg en bedenk
je een les waar deze leerlingen Engels
leren in een praktijkomgeving. Weg uit
een theoretisch lokaal, een verademing.
Mevrrouw Frijters had twee gerechten
bedacht, recepten geprint en twee keukens
gereserveerd. Samen met de leerlingen
hadden we voorafgaand aan de kookles, alle
ingrediënten en kookgerei vertaald

naar het Engels, suiker is sugar en
een garde is een whisk, eitje toch?
Scotch eggs en een English oven dish
stonden op het menu. Leerlingen vormden
groepjes van 3 of 4 en gingen aan de slag
met delen van de recepten. Eieren werden
gekookt, gehakt, kruiden en mosterd
werden gemengd. Ik heb geleerd hoe je
een aardappel schilt met een peeler en er
werd mij heel erg duidelijk gemaakt dat een
zwarte trui boven een donkerblauwe broek
mode-technisch gezien echt niet kon.
Eerlijk is eerlijk, de gerechten waren
onwijs goed gelukt en de kids hebben
zich ontzettend goed ingezet. Een leuke
ervaring om Engels te combineren met een
praktijkvak en goede oefening voor hun
communicatieve vaardigheden. Ik sta altijd
open voor andere collega’s met leuke ideeën
om lessen te combineren; kom maar op!
Luc Stijns,
docent

Welkom bij PLEIN, het
digitale schoolblad van
Tessenderlandt,
De la Salle en Christoffel.

TESSENDERLANDT
Baas van morgen
Festival
Beauty verwendag
Bezoek basisscholen groep 7
Een primeur
Een bijzonder Cambridge jaar
Filmopnames op school
Horeca Bakkerij en recreatie
Junior Techniek College
Bingo!
Project Bert
Scholierenverkiezingen
Sushi
Time to cook!
Zilver bij NAC
Geslaagd
DE LA SALLE
100 jaar de la Salle
Graffitti Spuiten
Geslaagd
CHRISTOFFEL
Prettig leef- en werkklimaat
BMX
NAC Streetleague
Speciale leerlingenzorg
Kunstwerk overgeplaatst
Kunst rondom Christoffel
Ouderraad
Zomerpareltjes
Geslaagd
Colofon

Start

TESSENDERLANDT

Welkom bij PLEIN, het
digitale schoolblad van
Tessenderlandt,
De la Salle en Christoffel.

ZILVER
BIJ NAC
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Ook voor de NAC streetleage teams was het een
bijzonder schooljaar. Vol enthousiasme speelden
de teams hun eerste wedstrijd. Daarna mochten er
helaas geen wedstrijden meer gespeeld worden.
Ondanks dat maakte het meiden team
toch een prachtig spandoek en bleven de
teams zich inzetten tijdens de alternatieve
trainingen in de gymzaal. Deze inzet was
ook te zien tijdens de finaledag van de
NAC streetleage op 27 mei.
Een stormbaan, levend tafelvoetbal,
bubbelbal en doelschieten waren de
onderdelen waarin de teams tegen
andere scholen mochten strijden. Ook
durfde iedereen de uitdaging aan te gaan
om het tegen elkaar op te nemen in de
pannakooi. Naast dat we het erg gezellig
en leuk hebben gehad, namen we ook nog
18

een beker mee naar huis. De 2e prijs!
Een applaus voor alle spelers van het
NAC streetleage team schooljaar
2020-2021.
Lieke de Craen, Tessa van Hoof, Vildan
Ajdarpasic, Mayli Akkermans, Keira
Morgenstern, Hawa Bah, Niga Nuri,
Laura Verhoeven, Elle Fransen, Jalal Al
Hallak, Rayan el Gharboui, Jay Erkeland,
Awees Mohammed, Adam Bittich en Leon
Verhoeven.

EEN APPLAUS VOOR ALLE SPELERS
VAN HET NAC STREETLEAGE TEAM
SCHOOLJAAR 2020-2021
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DIPLOMA-UITREIKING
OP TESSENDERLANDT,
EEN FEEST!
Zes diploma-uitreikingen: Drie op dinsdag 13 juli en drie
op woensdag 14 juli. Zo hadden we telkens een mooi clubje
leerlingen op school wat de volle aandacht kon krijgen en zo
konden we er voor iedere leerling iets speciaals van maken.
Een diploma haal je immers niet zo vaak in je leven!
De binnenkomst was al feestelijk,
mevrouw Van Geel en meneer Stijns
ontvingen de geslaagde leerlingen en
hun ouders bij de hoofdingang
ondersteund door vrolijke muziek van
dj Danny. Vervolgens over de rode loper,
onder ballonbogen door richting aula.
Daar had de mentor voor iedere leerling
een woordje klaar, haalden docenten
herinneringen op en werd vervolgens
het diploma getekend.

Voor iedere leerling was er ook een
schitterend jaarboek. Na het officiële
gedeelte was er nog tijd voor een hapje
en een drankje. De hapjes, voor ieder
persoonlijk verpakt in een doosje, vielen
in de smaak. Beste oud-leerlingen, we zijn
blij dat jullie je diploma op zak hebben en
dat we op een feestelijke manier afscheid
hebben kunnen nemen. Het gaat jullie
goed. Veel succes op je vervolgopleiding
en denk af en toe nog eens aan ons terug.
Alle medewerkers van Tessenderlandt.
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HET GAAT JULLIE GOED.
VEEL SUCCES OP JE
VERVOLGOPLEIDING EN
DENK AF EN TOE NOG
EENS AAN ONS TERUG!
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100 JAAR
DE LA SALLE
DE LA SALLE
Maandag 21 juni was het exact
100 jaar geleden dat de Broeders
van De la Salle een Mulo school
openden in Baarle-Nassau.
We hebben dat bijzondere moment gevierd met
een lunch in de aula. De lunch was de aftrap
van een feestjaar waar we op verschillende
manieren en moment en het 100-jarig bestaan
van de school zullen herdenken en vieren
met (oud-)leerlingen, (oud-)medewerkers en
genodigden. Op naar de volgende 100 jaar!
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GRAFFITTI
SPUITEN
We gingen met graffiti op prullenbakken
spuiten. We vonden het heel leuk om te
maken, want je bent veel met je handen
bezig. We begonnen met een uitleg over
de basis van sjablonen en we moesten
van papier verschillende figuurtjes er uit
snijden. Je moest goed kijken of het bij
elkaar paste en daarna mocht je beginnen
met het graffiti spuiten op de prullenbak.
Bij ons ging het in het begin niet volgens
plan en daarna hebben we doorgezet.
We hebben er toch iets moois van
gemaakt waardoor ons werk toch
een kunstwerk is geworden.
Kyra en Nathalya 1b
22
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Het was echt
een uitdaging
maar de
opdracht is
geslaagd.
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EEN SLAGINGSPERCENTAGE
VAN 100%

Maandag 12 juli was de diplomauitreiking op De la Salle. Alle
46 examenkandidaten kwamen,
per klas, hun diploma in ontvangst
nemen. Een slagingspercentage van
100 % is een fantastisch resultaat waar
de leerlingen enorm trots op mogen zijn.
Daarom werden ze flink in het zonnetje
gezet door hun coaches en na het
ondertekenen van hun diploma waren er
de nodige presentjes aangeboden door
de oudervereniging en een mooie roos
van Artinez-bloemwerken.
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PRETTIG LEEFEN WERKKLIMAAT
IN NIEUWE GEBOUW

CHRISTOFFEL
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Inmiddels zijn we al
weer een jaar verder na de
verhuizing dus alweer even
geleden dat medewerkers
en leerlingen van de locatie
Rijnesteinstraat en locatie
Heuvelstraat in één gebouw
samen gingen. We waren
allemaal reuze trots met
ons nieuwe gebouw bij de
start en zijn dat nog steeds.

Omdat we vanwege de corona
maatregelen het gebouw nog onvoldoende
aan de buitenwereld hebben kunnen laten
zien, doen we dat hierbij graag nogmaals
met enkele foto’s. De officiële opening
hebben we uitgesteld naar het aanstaande
najaar. We hopen dat de versoepelingen
die er nu zijn een blijvend karakter
krijgen. Dan kunnen we ons ‘uitgestelde
openingsfeestje’ alsnog vieren.
We genieten dagelijks van de grote
aula, de ruime en gastvrije entree en
brede gangen, de sfeervolle inrichting
van mediatheek en het leerplein voor
de mediatheek, alsook de diverse
uitnodigende leerling-werkplekken
naast de lokalen en de geheel vernieuwde
praktijklokalen. Afgelopen maart is
ook het aangrenzende gymlokaal
afgebouwd. Het geheel is een nog grotere
gymnastiekruimte geworden dan we
gewend waren. Voorzien van moderne

klim- en beweegtoestellen en niet te
vergeten: een heuse klimwand. Als
het gaat om je grenzen verleggen en
uitdagingen aangaan, dan helpen onze
gymnastiek collega’s je graag verder.
Alle betrokkenen die hard gewerkt
hebben het afgelopen jaar om ‘de
puntjes op de i’ te zetten: nogmaals
grote dank. Met name dank aan
Building Breda die vanuit de gemeente
Breda verantwoordelijk is voor de
onderwijshuisvesting. Daarbij is uitgegaan
van de onderwijsvisie van onze school,
namelijk het zorgdragen voor een
prettige en veilige leeromgeving waarin
‘maatwerk’ geleverd kan worden voor
onze leerlingen. En tot slot dank aan
aannemersbedrijf Breda Bouw die alle
plannen omgezet heeft in werkelijkheid
om voor Christoffel deze geweldig mooie
plek af te leveren.
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BMX
Volgend schooljaar doen wij als
Christoffel mee aan het project
Special Heroes van Breda Actief.
Binnen dat programma komen
trainers van verschillende
sporten workshops aanbieden
met als doel de kinderen te
enthousiasmeren voor deze sport.
Kinderen die een sport heel leuk vinden, kunnen
in contact gebracht worden met een lokale
sportvereniging in de hoop dat ze daar langdurig
gaan sporten. Langdurige sportdeelname zorgt voor
een gezondere en actievere leefstijl. Op 20 en 21
mei hebben wij alvast mogen zien wat ons volgend
schooljaar ongeveer te wachten staat. Een aantal
klassen hebben deelgenomen aan een workshop
BMX op onze eigen parkeerplaats bij de school.
Op BMX fiets over het parcours met hindernissen en
een grote wip was erg geslaagd. In het begin was het
voor sommigen wat onwennig en spannend maar
uiteindelijk is iedereen het parcours over gegaan.
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NAC
STREETLEAGUE
Ook dit jaar hebben we met één
jongensteam en één meisjesteam
meegedaan aan NAC-Streetleague.
De eerste wedstrijd in september was voor beide teams
helaas ook meteen de laatste in verband met corona.
Donderdag 27 mei hebben we dit seizoen gelukkig nog
wel mooi kunnen afsluiten met de finaledag die wel
door ging. Dit jaar werden de activiteiten ook nog eens
in het NAC-stadion georganiseerd in plaats van op de
parkeerplaats bij het stadion. Het was een erg leuke
dag, de leerlingen hebben er van genoten. De teams
hebben gevoetbald, zijn over een stormbaan geweest,
ze mochten een pannakooi in met een bekende
straatvoetballer en er liepen spelers uit de selectie
van NAC rond. Al met al een indrukwekkende dag.

TESSENDERLANDT
Baas van morgen
Festival
Beauty verwendag
Bezoek basisscholen groep 7
Een primeur
Een bijzonder Cambridge jaar
Filmopnames op school
Horeca Bakkerij en recreatie
Junior Techniek College
Bingo!
Project Bert
Scholierenverkiezingen
Sushi
Time to cook!
Zilver bij NAC
Geslaagd
DE LA SALLE
100 jaar de la Salle
Graffitti Spuiten
Geslaagd
CHRISTOFFEL
Prettig leef- en werkklimaat
BMX
NAC Streetleague
Speciale leerlingenzorg
Kunstwerk overgeplaatst
Kunst rondom Christoffel
Ouderraad
Zomerpareltjes
Geslaagd
Colofon

Start

CHRISTOFFEL

SPECIALE
LEERLINGENZORG
OP DE CHRISTOFFEL
Examenvrees- en faalangstreductietraining,
Motorische Remedial Teaching, Sociale
Vaardigheidstraining en Creatieve Begeleiding
De Christoffel biedt emotionele
ondersteuning voor leerlingen die
extra zorg en begeleiding nodig
hebben. Dit wordt in overleg met
ouders en docent aangeboden tijdens
de lessen, individueel of in kleine
groepen. Trainingen zijn gewenst als
een leerling minder mee kan in het
reguliere lesprogramma en er zorgen
over het welbevinden ontstaan. Dit kan
bijvoorbeeld komen door hyperactiviteit,
gebrek aan zelfbeheersing, onvoldoende
concentratie, onsystematisch denken,
laag tempo, onzekerheid/faalangst,
somberheid of emotionele belasting in
thuissituatie.
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Het doel van de begeleiding wordt
individueel bepaald. Het gaat om het
weer op gang brengen van wat bij de
leerling gestagneerd is of om een
ingezette verandering krachtig te
ondersteunen. Uitgangspunt is dat we
werken in een rustige en veilige sfeer,
waarin een leerling zich op zijn gemak
kan voelen en de ruimte krijgt om
zichzelf te zijn (of te worden). Tijdens
deze begeleiding worden impliciet
meerdere vaardigheden geoefend,
waardoor de omgang met andere
leerlingen verandert. Een traject bestaat
uit acht sessies met een evaluatie en
een verslag met een aanbeveling. Om
recht te doen aan de verschillende
begeleidingsbehoeftes, hebben we
ook verschillende vormen van
begeleiding in huis.

EXAMENVREESEN FAALANGST
REDUCTIETRAINING: FRT
Door allerlei technieken kun je leren om
weer in een gezonde positieve flow te
komen. Door ontspanningsoefeningen
zorg je voor meer rust in je lijf en je leert
ook de negatieve scenario’s in je hoofd om
te buigen in iets positiefs.

SOCIALE VAARDIGHEIDS
TRAINING: SOVA
Bij sociale vaardigheidstraining leert
en ontdekt de leerling via concrete
oefensituaties hoe hij/zij zich anders
kan gaan uiten. Het is een praktische
ervaringstraining in een groep, waarin
de leerlingen met elkaar uitwisselen en
oefenen rond thema’s: opkomen voor je
mening, grenzen ontdekken en aangeven,
contact leren maken, vriendschappen
onderhouden en concentratie verhogen.

CREATIEVE BEGELEIDING: CB
Je maakt wat je voelt en beeldt uit wat
je denkt en meemaakt: “Soms zonder
woorden en soms met woorden”. Als
een leerling iets meemaakt, kan of wil
hij/zij daar soms wel en soms niet over
praten. Deze ervaringen en gevoelens
blijven dan ‘vanbinnen’ zitten. Creatieve
begeleiding richt zich op deze belevingen.
Kenmerkend van deze methode is het
werken met bewegingen, zelfexpressie en
de inzet van beeldende middelen, zoals
teken- en schildertechnieken en werken
met klei en hout.

MOTORISCHE REMEDIAL
TECAHING: MRT
Bij MRT wordt het ABC van het bewegen
ontwikkeld. Het gaat vaak om het weer
op gang brengen van wat vast zit, of om
een ingezette verandering krachtig te
ondersteunen. De MRT wordt gegeven
in de gymzaal van de school. We
gebruiken aangepast materiaal, zodat
we de leerlingen adequaat kunnen
ondersteunen.
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KUNSTWERK
CHRISTOFFEL
OVERGEPLAATST
NAAR NIEUWE
INSLAG

Op onze verhuislijst
afgelopen vorig jaar zomer
stonden veel zaken op de
inpaklijst die overgebracht
moesten worden naar
onze nieuwe locatie. Eén
wens kon toen helaas nog
niet gerealiseerd worden:
het overplaatsen van het
Kunstwerk van locatie
Rijnesteinstraat.

Bij de opening van het toenmalige gebouw
is daar het beeld van Christoffel voor
het eerst 33 jaar geleden op 3 juni 1988
geplaatst.
Het beeld (gemaakt door kunstenaar
Geert Hamel) symboliseert Christoffel
die als drager van het kindje Jezus hem
op zijn schouders naar de overkant
van de rivier brengt. Het blauwe vlak
onderaan in het beeld verwijst naar de
kleur van het oppervlak van het water.
De ondersteuning die wij dagelijks geven
in onderwijs en begeleiding aan onze
leerlingen wordt daarmee ook treffend
verbeeld in dit kunstwerk.
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Gelukkig hebben we een bouwbedrijf
uit Zeeland kunnen vinden die de
uitdaging heeft opgepakt om het beeld te
demonteren op de locatie Rijnesteinstraat
(gewicht ongeveer 6000 kilo) en wederom
op te bouwen op het leerlingenplein op
onze nieuwe locatie. En dat is geweldig
goed gelukt. Het beeld wordt nu dagelijks
weer gebruikt als zit- speel toestel voor
onze leerlingen.
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KUNST RONDOM
CHRISTOFFEL

BETONNEN BANKJES

ANDERE KUNSTWERKEN

VOORSTELLING

Het bruist van de creativiteit van
leerlingen en daarom zijn er een aantal
leerlingen van klas C1KB2 aan de slag
gegaan met het ontwerpen van de
betonnen bankjes.

Ook binnen zie je de creativiteit van
leerlingen terug: in het gebouw zijn
steeds meer kunstwerken te vinden.
Kijk maar naar de ijsjes die door
leerlingen van Christoffel gemaakt zijn
en het zelfgemaakt beeld van Thijmen.
Zo wordt het steeds meer een gebouw
van ons allemaal!

In klas 1 en 2 volgen alle leerlingen lessen
in verschillende kunstzinnige disciplines:
drama, dans, multimedia, muziek,
creatief schrijven en handvaardigheid. Zo
ontdekken leerlingen ook op dit vlak hun
talenten. In klas 3 komen de talenten van
de leerlingen in een zelfgeschreven en
uitgevoerde voorstelling in Chassé.

Ben jij ook nieuwsgierig naar het
eindresultaat? Hou dan vooral
facebook en Instagram in de gaten!
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Dit jaar is ervoor gekozen de voorstelling
“labyrinth” niet live op te voeren maar
op film vast te leggen. Trots op onze
leerlingen en collega’s die het, ondanks
alle beperkingen, toch voor elkaar
gekregen hebben!
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EEN BIJZONDERE TIJD
Het was een heftig en bewogen schooljaar
voor de ouders, docenten, ouderraad,
directie en onze leerlingen. In deze editie
willen wij vooral iedereen bedanken en
complimenteren voor alles wat er in de
afgelopen tijd heeft plaats kunnen vinden,
in en buiten de school.
Drie van onze ouders in de ouderraad
hebben kinderen die eindexamen moesten
doen. Ze zijn geslaagd, net als alle andere
vierdejaars. Op de feestelijke diploma
uitreiking op 12 juli jl, hebben we hen een
roos gegeven voor hun harde werken.
Waardering voor team Christoffel.
Namens de ouderraad hebben we
samen met andere ouders in april
deelgenomen aan een gesprek met de
onderwijsinspectie. Zij waren vooral
benieuwd hoe de schoolleiding en
docenten ons informeerden en oog
hielden voor de leerlingen in deze
bijzondere coronatijd. We hebben
gesproken over het thuisonderwijs en
de mogelijke leerachterstanden welke
zouden kunnen ontstaan. Over hulp die
werd gegeven aan de leerlingen in en
buiten de school. Maar ook over hoe er
zoveel mogelijk onderwijs in de school,
live, kon worden gegeven. We hebben
onze waardering voor mentoren en
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BERICHT VANUIT
DE OUDERRAAD
CHRISTOFFEL
docenten bij de inspecteurs uitgesproken.
In alle jaargroepen werkten docenten
met bezieling en zij zagen vooral de
mogelijkheden voor onze kinderen.
Wij vonden het een goed idee om alle
docenten te laten weten dat we blij zijn
met hun inzet en ‘eigen-wijsheden’, die
ze dagelijks delen met onze kinderen.
Zonder hun hulp waren ze niet zover
gekomen. Veel dank daarvoor!

NIEUWE OUDERS GEZOCHT
Wij willen Carin van Mook, Daphne de
Munck en Liana Selbach bedanken voor
de inzet in de Ouderraad. Zij waren jaren
betrokken bij de Ouderraad en met het
slagen van hun kinderen sluiten zij ook
een geslaagde periode af.
Langs deze weg willen wij graag ouders
oproepen om zich aan te melden voor
de Ouderraad. We zoeken uw hulp
bij het mede organiseren van diverse
activiteiten, zoals een informatieavond
en hulp bij de diploma uitreiking.
Het meedenken over alledaagse en
praktische zaken op school, die voor
ouders en leerlingen belangrijk zijn
staan ook op de agenda. Maar ook het
meehelpen op een Open Dag is een
jaarlijks terugkerende activiteit van de
Ouderraad. We komen ongeveer één
keer in de twee maanden bij elkaar
met de locatiedirecteur van de school.

Wilt u meer informatie of
een proef meeting met de
ouderraad meedraaien,
dan kan dat! Meldt uw
belangstelling en contact
gegevens via het algemene
mail adres van de school:
info@christoffelbreda.nl.
Wij nemen dan z.s.m.
contact met u op!

Wij wensen jullie allen een fijne
zomervakantie toe.
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Namens de ouderraad, Daniella Tak,
Hanneke Veldhuis, Jose de Pijper
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ZOMERPARELTJES
Deze zomer organiseert De Nieuwe Veste een
expositie voor alle creatieve Bredanaars en wij
van Christoffel doen mee! De Expositie is deze
zomer te zien in de aankomsthal van de
Nieuwe Veste van 17 juli t/m 1 september.

BEN JE CREATIEF EN HEB JE HET
AFGELOPEN SCHOOLJAAR EEN MOOI
WERKSTUK GEMAAKT WAT JE GRAAG
WILT LATEN ZIEN OP EEN ECHTE
TENTOONSTELLING? DAN IS DIT JE KANS!
NEEM ZO SNEL MOGELIJK CONTACT OP
MET JUFFROUW SABINE VOOR MEER
INFORMATIE ALS JE MEE WILT DOEN!
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100%
GESLAAGD!
Wat hebben onze leerlingen
het geweldig gedaan!
De laatste twee schooljaren
op Christoffel zijn vaak
onvergetelijk voor de
leerlingen, maar door de
komst van het coronavirus
werden de afgelopen twee
jaren éxtra bijzonder.
Plotseling was alles anders en werd er
flink wat gevraagd van de flexibiliteit van
onze leerlingen en docenten. Online en
hybride lessen, digitale leermiddelen
en veel thuiszitten. Geen schoolfeesten,
geen schoolreisjes of leuke uitjes en
ook geen musical.
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Wél werd het een periode waar we
elkaar zo goed en zo kwaad als kon
doorheen hebben gesleept, want er
moest uiteindelijk toch een centraal
examen worden gedaan. En ondanks alle
belemmerende factoren hebben we deze
periode dus met een heel mooi resultaat
kunnen afsluiten.
We hadden op Christoffel het afgelopen
jaar 32 leerlingen in de Basisberoeps
gerichte leerweg, 16 leerlingen in
de Kaderberoepsgerichte leerweg,
14 leerlingen in de theoretische leerweg en 13 leerlingen de leerroute Duaal
(MBO1). Alle 75 eindexamenkandidaten
zijn zonder herkansingen in één keer
geslaagd. Ontzettend goed gedaan!
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ALLE DOCENTEN ZIJN
ENORM TROTS OP JULLIE
EN WENSEN JULLIE HEEL
VEEL SUCCES OP HET MBO.
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PLEIN
TERUG NAAR
DE STARTPAGINA

PLEIN IS HET DIGITALE SCHOOLBLAD VAN
ONDERWIJSGROEP TESSENDERLANDT.
Dit schoolblad komt 2 keer per jaar uit.
De volgende uitgave zal verschijnen
vóór de zomervakantie.
4e jaargang no. 8, juli 2021
Eindverantwoordelijk:
J. Baselmans
D. Warnier
Concept en vormgeving:
Estay concept & design, estay.nl
Niets uit deze uitgave mag worden
overgenomen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
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