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Voorwoord

Geachte ouders,
Het schooljaar is weer begonnen en
we informeren u graag over een aantal
zaken. Dit jaar zijn we begonnen met
de leerlingen van de brugklas en 4 havo
en 4 atheneum meer keuze te geven in
hun onderwijsprogramma. De leerlingen
zijn enthousiast over het aanbod. Helaas
hadden we bij het vierde leerjaar wat
opstartproblemen waardoor de inschrijving vertraagd werd. Dat was
echt jammer, want sommige leerlingen hadden activiteiten afgezegd om op tijd in te kunnen schrijven. Gelukkig is dat een dag later
hersteld en inmiddels lopen deze BSG-uren. Bij de brugklas is de
inschrijving wel direct goed gegaan en daar zijn de BSG-uren gestart
in de week na het brugklaskamp.
Aan het eind van het vorige schooljaar hebben we afscheid genomen van een aantal collega’s. Het is ons gelukt om alle vacatures
voor de zomervakantie op te vullen. In deze BSG-berichten stellen
de nieuwe collega’s zich aan u voor.
Ik wens iedereen een heel goed en gezond schooljaar toe!
Elly Kamminga, rector

Hulp gezocht in
de schoolmediatheek
Wij zijn op zoek naar een ouder die als vrijwilliger, op een of meer
dagdelen wil helpen met uitleenwerkzaamheden en andere voorkomende klussen. Het gaat om het uitlenen en innemen van materialen, opruimen, controleren van de kasten, kaften van nieuwe boeken, repareren van boeken, helpen bij het zoeken van materiaal door
leerlingen, toekennen van computers, begeleiden bij het zoeken op
de computer (o.a. internet), handhaven van de huisregels, e.d. Voor
meer informatie kunt u mailen naar ykema.jj@berger-sg.nl.

Meepraten over het
nieuwe schoolplan
Het schoolplan is een document waarin elke school zijn uitgangspunten en het beleid voor de komende vier jaar beschrijft. Ons huidige
schoolplan loopt in 2018 af. Dat betekent dat we een nieuw schoolplan voor 2019-2023 gaan schrijven. Het moment van planvorming
sluit mooi aan bij de verdere ontwikkeling van de nieuwe BSG. Bij het
schrijven van het schoolplan betrekken we personeel, leerlingen en
ouders.
In september hebben de leden van de schoolleiding een eerste verkenning met hen gehad, op 11 oktober spreken zij met leerlingen, op
30 oktober met het personeel en op 5 november met de ouders. In
november krijgt de schoolleiding een eerste concept voorgelegd en op
8 januari 2019 zal de eerste versie worden gepresenteerd. Informatie
over deze bijeenkomst ontvangt u later.
Graag nodig ik u uit voor		
De ouderbijeenkomst
op maandag 5 november a.s. van 19.30-21.00 uur
De bijeenkomst wordt begeleid door Ron Benjamins en Pieter Duits
van B&T. Zij begeleiden het hele traject. Aan de bijeenkomst van
5 november kunnen ongeveer 25 mensen meedoen.
Wilt u uiterlijk donderdag 1 november per mail aan info@berger-sg.nl
aangeven of u aanwezig wilt zijn?
Elly Kamminga, rector

BSG op Facebook
en Instagram
De Berger Scholengemeenschap heeft een officiële eigen
Facebookpagina
www.facebook.com/BergerScholengemeenschap
Als u deze pagina bezoekt en op ‘vind-ik-leuk’ klikt,
krijgt u dagelijks het laatste nieuws op uw tijdlijn te zien.
De BSG is ook actief op Instagram als
@bergerscholengemeenschap. Volgt u ons al?
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Excursie Texel
Elk jaar vertrekken onze
leerlingen uit 5 atheneum
met biologie als examenvak
voor drie dagen naar Texel.
Daar doen zij onder begeleiding van hun docenten
diverse praktische opdrachten
voor hun schoolexamendossier. Ook dit jaar werkt
het weer goed mee en zijn
de zand-/slibpercentages
uitgerekend.
Frank Lek, docent biologie

Brugklaskamp
Wat hebben we een heerlijke drie dagen
gehad met onze brugklassers, mentoren,
hulpmentoren en andere begeleiders. Na
een zonnige eerste dag met elkaar, waarbij
grote hoogten zijn overwonnen in Klimrijk
en mooie maskers zijn gemaakt, ging na
een spannende reflectortocht en kampvuur
iedereen naar bed.
Op de tweede dag deden alle 178 bruggers
mee met gave workshops zoals tricking,
trommelen op rommel, tekenen met een

3D-pen en kickboksen. Tevens werd er gestreden tussen de klassen op het gebied van
volleybal, touwtrekken en andere sporten.
Als afsluiter van de tweede dag vond de
maskerade plaats. Elke klas heeft zijn beste
beentje voorgezet, met als uiteindelijke winnaar H1E. Daarna werd tot in de late uurtjes
gedanst in de disco.
Op vrijdag is het brugklaskamp relaxed afgesloten in het zwembad in Eindhoven met
supersnelle glijbanen en een bubbelbad. Wij,
maar vooral de kinderen, hebben genoten!
Lonneke Maijers, organisator brugklaskamp

Feestelijke opening
Decanaat de Verrekijker
Op de derde dinsdag van september verrichtte rector
mevrouw Elly Kamminga de officiële opening van decanaat
“De Verrekijker”. Het decanenteam, bestaande uit Tim Hamaker, Dave Susan en Ger de Haas, heeft in nauwe samenwerking met de dames van de mediatheek de studieruimte
en het decanenkantoor een flinke opfrisbeurt gegeven.
Ook is de nieuwe decanenwebsite in de lucht
(https://sites.google.com/prod/edu.berger-sg.nl/decaan).
De site is bereikbaar via de homepage van de BSG. Het plan
om het decanaat meer gezicht te geven en beter bereikbaar
te maken voor leerlingen, ouders en docenten is daarmee
prima geslaagd.Bij de nieuwe uitstralingen passen ook
nieuwe namen. De studieruimte heet voortaan Studieruimte
de Huiskamer en het decanaat heeft als naam De Verrekijker
gekregen. Iedereen is van harte welkom.
Tim Hamaker, Ger de Haas, Dave Susan, decanen.
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Start BSG-uren
Na een pitch, waarin alle docenten vertelden wat er in hun BSG-uur voor 4 havo en
4 atheneum zou gaan plaatsvinden, bleken
de leerlingen erg enthousiast. Op een
papieren roostertje werd flink gepuzzeld
en gekrast, zodat er vlot ingeschreven kon
worden. Iedereen probeerde zo snel mogelijk een plekje te bemachtigen bij de uren
van hun voorkeur. Naast creatief schrijven,
waren ook creatief bezig zijn in het thema
Japan (keramiek en kimono’s maken), en
debatteren erg in trek. Ook fotografie en
de steunuren voor wiskunde werden snel
gevuld.
De inschrijving ging niet bij iedereen
helemaal vlekkeloos, maar we denken de
kinderziektes er grotendeels uit gehaald te
hebben. Deze week is er een start gemaakt
met de BSG-uren voor de brugklas. Ook
hier werd enthousiast ingeschreven en de
aangepaste manier van inschrijven is heel
goed verlopen.
Jolanda Glas, coördinator BSG-uren

Wiskundetoernooi
2018
Ook dit schooljaar ging er een team van de
BSG naar het internationaal wiskundetoernooi aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Vijf leerlingen uit 5 en 6 atheneum
en ikzelf als begeleider moesten vrijdag 21
september vroeg uit de veren om rond 7 uur
’s ochtends de lange treinreis naar Nijmegen
te maken. We gingen enthousiast op weg
en het team was vast van plan om de score
van vorig jaar te overtreffen. Dat is gelukt!
Vooral de estafette, waarbij de leerlingen
zo snel mogelijk opgaven moesten maken
om zoveel mogelijk punten te behalen, ging
erg goed.
Het wiskundetoernooi bestaat uit een
estafette in de ochtend en na de lunch een
middagwedstrijd, waarin een maatschappelijk relevant thema centraal staat. Voor
de middagwedstrijd hebben we op school
het voorbereidende materiaal bestudeerd
Lineair programmeren en optimalisatie van
grafen. Een van de middagopdrachten was
een maximale stroom berekenen van de
rioolafvoer van de Universiteit.
Mijn complimenten aan het team van dit
schooljaar! Ze hebben een mooie prestatie
neergezet.
Jacqueline Caenen, docent wiskunde

Ook zin om even te puzzelen? Hier een
voorbeeld van een estafetteopgave:
Opgave 4 (20 punten)
Phoebe, Monica en Rachel zijn een identieke
drieling. Phoebe spreekt altijd de waarheid,
Monica liegt altijd en Rachel vertelt soms de
waarheid, maar liegt soms ook. De zussen
zitten naast elkaar aan tafel en Joey wil te
weten komen wie wie is. Hij vraagt aan elk
van de zussen wat de naam is van middelste
zus.
• De linkse zus antwoordt ‘Phoebe’.
• De middelste zus zelf, antwoordt ‘Rachel’.
• De rechtse zus antwoordt ‘Monica’.
In welke volgorde zitten de zussen?
Geef hun namen van links naar rechts.
Uitwerking
Als Phoebe in het midden zou zitten, dan
zou zij onjuist hebben geantwoord, dus
dat kan niet. Als Rachel in het midden zou
zitten, dan zouden beide andere zussen een
incorrect antwoord hebben gegeven. Maar
Phoebe spreekt altijd de waarheid, dus die
mogelijkheid valt ook af. Dan moet Monica
wel in het midden zitten. De linkse zus liegt
nu, dus dat is niet Phoebe. Dus de linkse zus
is Rachel, en Phoebe zit rechts.

Blik Vooruit
Kick-off
Vrijdag 16 november organiseren we de
Blik Vooruit Kick-Off voor alle eindexamenleerlingen op de BSG. De school staat
die middag in het teken van studie- en
beroepsvoorlichting. Dit jaar alleen voor de
eindexamenkandidaten, maar onze ambitie
is dit evenement volgend schooljaar voor
meer jaarlagen te organiseren. We zoeken
voor de kick-off nog voorlichters. Dat kunnen oud-leerlingen zijn, maar ook mensen
die heel enthousiast over hun beroep kunnen vertellen. Alle eindexamenleerlingen
schrijven zich gericht in voor een aantal
voorlichtingen. Daar krijgen ze een inspirerende presentatie van ongeveer 20 minuten
en kunnen ze al hun vragen stellen aan deze
ervaringsdeskundigen. Na afloop sluiten we
de middag gezellig af met een hapje en een
drankje. Kent u oud-leerlingen of voorlichters die mee zouden willen helpen? Of wilt
u zelf iets vertellen over uw beroep? Dan
horen we graag van u. Aanmelden kan via
dit digitale formulier.
Decanaat de Verrekijker
(Tim Hamaker, Ger de Haas, Dave Susan)
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BSG tijdens het
achtste Max
Havelaartoernooi
Tijdens de achtste editie van het Max
Havelaar Toesprakentoernooi, op zaterdag
29 september, viel de BSG niet in de prijzen.
Hannah Abrahams, Ruben Peetam, Lotte ’t
Hart en Rick van Staten (Havo 5 en VWO
5) scoorden goed in de groepsfase, maar per
groep ging maar een tweetal naar de finale
en ze hadden de pech de latere winnaars te
treffen. Het toernooi werd gehouden op de
Universiteit Leiden.
De leerlingen kozen na het openingscollege
van initiatiefnemer prof. dr. Jaap de Jong
drie verschillende workshops. Vervolgens
kregen de leerlingen een opdracht voor een
toespraak van vier minuten die in anderhalf uur moest worden voorbereid. Het
onderwerp was dit jaar ‘Het Nederlandse
onderwijs’. Ook de ideeën van Multatuli, de
schrijver van Max Havelaar, over onderwijs
moesten hierbij betrokken worden.
Het toernooi is genoemd naar Max Havelaar
omdat deze romanfiguur in de gelijknamige
roman een toespraak hield tegen voor de
inlandse hoofden van Lebak waarin hij de
uitbuiting van de bevolking aan de kaak
stelde. Voor de leerlingen en begeleiding
was het een lange, maar leerzame dag.
Peter Kruijver, docent Nederlands

Harry van der Linden ambassadeur
Steunpunt eenzaamheid
Tijdens de week van de Eenzaamheid wordt
er op allerlei manieren aandacht aan het
thema eenzaamheid geschonken. Zo startte
Welzijn Bergen met Steunpunt Eenzaamheid.
Het Steunpunt wil meer bekendheid geven
aan het onderwerp en zichtbaar zijn voor
iedereen die behoefte heeft aan advies over
dit onderwerp of behoefte heeft om een
gesprek over eenzaamheid aan te knopen.
Eenzaamheid komt voor in alle leeftijdsgroe-

pen, dus ook bij jongeren. Onze conciërge
Harry van der Linden is speciaal om zijn
verbondenheid met jongeren ambassadeur
van het steunpunt geworden. Afgelopen
donderdag werd Harry geïnstalleerd en
kreeg hij van Burgemeester Hetty Hafkamp
de met de hand gebreide eenzaamheidssjaal
omgeknoopt. Wilt u meer weten over eenzaamheid, gaat u dan naar de website
www.steunpunteenzaamheid.nl

Nieuws van decanaat de Verrekijker
Wat was het een wervelende start dit
schooljaar: ons kantoor is opgeknapt en
heeft een veel warmere en opener uitstraling gekregen en een naam die daarbij past:
De Verrekijker. Ook is onze website geheel
vernieuwd en deze is vanaf dit jaar ook in
gebruik voor de mavo/vmbo-tl- afdeling. U
vindt de website op de schoolsite van de
BSG door naar het kopje “Snel Naar” te
gaan en daar decanen te selecteren. Hier
vindt u allerlei informatie over profielen,
vervolgstudies, voorlichting, open dagen,
studiekeuze-testen en nog veel meer. Neem
vooral een kijkje.
We zijn verheugd dat Ger de Haas dit jaar is
toegetreden tot ons decanenteam. Hij volgt
Mark Meijer op als decaan mavo/vmbo-tl.
Onze plannen voor komend jaar bestaan
naast de gebruikelijke profiel- en studievoorlichting uit:

•h
 et organiseren van
(maatschappelijke) stages
• het organiseren van een nieuwe voorlichtingsmiddag voor de eindexamenkandidaten, de Blik Vooruit Kick-Off. Studenten die ooit op de BSG zaten en andere
voorlichters komen hier hun ervaringen
met ons delen. Hierover leest u verderop in
deze nieuwsbrief meer.
Op de ouderavonden in de bovenbouw
hebben we ons verhaal gedaan, en nu
gaan we de klassen in om ook daar het
LOB-programma (Loopbaan, Oriëntatie
en Begeleiding) te starten. Nieuw is dat de
organisatie van de Maatschappelijke Stage
in 4 atheneum, 4 havo en 3 vmbo-tl bij het
decanaat is gekomen. Dat is een logische
stap, aangezien het onderdeel is van het
stageproces en de leerling er veel ervaring
over het werkende leven opdoet. Dit past

mooi in onze doorlopende LOB-leerlijn.
Veel van onze activiteiten staan of vallen bij
de participatie van zo veel mogelijk mensen:
collega’s, oud-leerlingen en ouders.
Mocht u zich willen aanmelden voor een
activiteit, zoals een gesprek met leerlingen
over uw beroep, dan vragen wij u een mailtje sturen naar
decaan@edu.berger-sg.nl.
We horen graag van u.
Tim Hamaker, Ger de Haas, Dave Susan,
decanen
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Voorstellen nieuwe medewerkers

Mijn naam is Cathy Brammer en
ik ben een van de vele nieuwe
docenten die dit jaar het team van
de BSG mogen komen versterken. Ik kom oorspronkelijk uit
Heerhugowaard en woon nu in
Alkmaar. Na gestudeerd te hebben
in Groningen en in Amsterdam
ben ik begonnen als docent op het
Regius College te Schagen. Ik heb
gekozen over te stappen omdat ik
graag dichterbij huis wilde werken.
En wat heb ik nu een geluk: op de
fiets richting het prachtige Bergen
om op deze gezellige school leerlingen uit onder- en bovenbouw
te begeleiden naar een betere
beheersing van de Engelse taal!

Ik ben Peter Kruijver. Ik geef
Nederlandse taal- en letterkunde,
vooral in de bovenbouw van de
havo en het atheneum. Nog heel
dikwijls voel ik dezelfde sensatie
als vroeger als ik Bergen weer
binnenrijd. Van 1972 tot 2002 had
mijn familie een zomerhuis in de
duinen tussen Egmond en Bergen.
Ik ken de streek dan ook redelijk
goed. De vorige twee schooljaren
werkte ik op het Rijnlands Lyceum
in Oegstgeest. Iedere dag reed

Mijn naam is Steef Knijn, de
nieuwe docent aardrijkskunde op
de BSG. Afgelopen schooljaar ben
ik afgestudeerd en dit is dus mijn
eerste echte baan als docent. Het
is heel spannend, maar vooral erg
leuk om op deze warme school
te mogen werken. De BSG ligt
natuurlijk op een toplocatie voor
mijn vak. De duinen, de kust en
de bosrijke omgeving zijn een
ontzettend mooi uitgangspunt
voor een les, dat is ook een van de
redenen waarom ik voor het vak
aardrijkskunde heb gekozen. Dit
vak leert je over verschijnselen die
zich aan de andere kant van de
wereld afspelen, maar ook in de
eigen omgeving van de leerling.
ik vanuit Andijk tweehonderd
kilometer, maar dat was uiteraard
niet vol te houden. Verhuizen
bleek moeilijk en zo kwam ik na
een sollicitatie op de BSG.
In de jaren ervoor werkte ik in
Hoorn en Grootebroek. Daarvoor
was ik freelancer bij Dagblad
Zaanstreek. In mijn vrije tijd
doe ik aan twee oer-Hollandse
hobby’s, ik korfbal en ik speel in
een fanfare baritonsaxofoon. Ik
heb koloniale en postkoloniale letterkunde gestudeerd aan de UvA.
Aan diezelfde UvA heb ik ook de
masteropleiding tot eerstegraadsdocent gedaan. Ik hoop dat de
leerlingen – van mij - iets meekrijgen van de kracht en schoonheid
van de Nederlandse taal, zowel
via de literatuur als door zakelijke
teksten.

Mijn naam is Jan Langedijk en bij
dezen wil ik mij aan u voorstellen.
Dit schooljaar ben ik gestart op de
BSG als docent scheikunde. Na 18
jaar ervaring op een andere school
geef ik nu les aan mavo/vmbo-tl,
havo en op het atheneum. De
eerste weken heb ik een prima
sfeer op de school ontmoet. De
samenwerking met de leraren
is warm en de omgang met de
leerlingen is prettig. Het maken
van het huiswerk vind ik belangrijk
naast een ontspannen omgang
dichtbij de leerlingen.

Mijn naam is Britte Rietveld. Ik
geef op dinsdag, woensdag en
vrijdag Frans. Afgelopen jaar ben
ik teruggekomen uit Parijs, waar
ik een jaar als au pair heb gewerkt.
In Parijs heb ik mij volledig onder
kunnen dompelen in de Franse
taal en cultuur. Deze ervaringen
en kennis laat ik terugkomen in
mijn lessen. Ik hoop dit schooljaar
de leerlingen te enthousiasmeren
voor het vak Frans. Ik kijk uit naar
dit schooljaar op de mooie BSG.

Mijn naam is Jan Pouwels en ook
ik ben dit jaar begonnen op de
BSG. Dit is inmiddels mijn zeventiende jaar voor de klas. In de tien
jaar hiervoor werkte ik in Haarlem.
Eerst drie jaar op het Teyler College in Schalkwijk; daarna zeven
jaar op Het Schoter in HaarlemNoord. In de voorgaande zestien
jaar heb ik niet alleen Nederlands
gegeven, maar ik was ook bijna
ieder jaar mentor. Daarnaast heb
ik faalangstreductietraining gegeven en verdiepte ik me in gedrag
en motivatie van leerlingen. Ik ben
getrouwd en heb drie kinderen,
van wie er een op de BSG zit.

Mijn naam is Marlous Hofman en
ik woon samen met mijn partner
en onze twee zoontjes van 3 en 5
jaar in Alkmaar. Sinds februari 2018
werk ik met veel plezier op de BSG.
Ik ben werkzaam op de administratie en houd me onder andere
bezig met het applicatiebeheer van
Magister. Voor vragen over Magister kunnen ouders, leerlingen en
medewerkers bij mij terecht. Tevens
verzorg ik de administratieve taken
rondom de schoolexamens en de
centrale examens. De werkzaamheden zijn heel afwisselend en geen
dag is hetzelfde. Ik kom graag op
de fiets naar de BSG en geniet dan
onderweg van de mooie omgeving.
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Voorstellen nieuwe medewerkers

Mijn naam is Bert Bakker. Ik woon
op Huisduinen met mijn vrouw,
dochter (20) en zoon (18). In de
eerste helft van mijn werkzame
leven droeg ik bedrijfskleding
inclusief baret. Hierna ben ik
overgestapt naar het onderwijs om
op diverse scholen les te geven op
het vmbo, havo, vwo en speciaal
onderwijs. Nu geef ik wiskunde in
de onderbouw op de BSG om de
“kunst van het leren” toe te passen.
Een andere school op een bijzondere locatie. Mijn hobby’s zijn
fietsen, race, atb, strand, fitness,
bewegen op sneeuw en ijs, onder
en boven water, met of zonder zeil.

Mijn naam is Demi Pattipeilohy
en ik ben 18 jaar oud. Ik doe de
opleiding Leraar Engels aan de
Hogeschool van Amsterdam en
ben nu tweedejaars studente.
Ik loop op de dinsdagen en
woensdagen met veel enthousiasme en plezier stage bij de
gezellige klassen van 1, 2, 3 en
4 mavo/vmbo-tl. Omdat ik nog
zo jong ben vind ik het soms nog
wel raar om met ‘mevrouw’ en ‘u’
aangesproken te worden. Ik hoop
dat ik daar over een paar jaar als
ik mijn diploma heb behaald toch
wel overheen ben.

Mijn naam is Cune van der Zwaan.
Ik geef sinds maart 2018 culturele
kunstzinnige vorming (CKV) en
kunst algemeen op de BSG. In
september zijn hier handvaardig
en kunstvakken aan toegevoegd.
Tot en met deze zomer ben ik ook
werkzaam geweest in de kunstwereld. Naast educatieve projecten
ben ik binnen deze sector altijd
verantwoordelijk geweest voor de
marketing en bedrijfsvoering. Mijn
grootste motivatie om volledig
voor de klas te willen staan, en
dan vooral bij de BSG, is omdat ik
de leerlingen heel graag door middel van ervaringsgericht onderwijs
(ervaren, zien & doen!) bewust en
kritisch naar kunst & cultuur, naar
de maatschappij en boven alles
naar zichzelf wil laten kijken.

Mijn naam is Annemieke Goudriaan, ik woon sinds een jaar in Egmond. Ik geef de vakken culturele
kunstzinnige vorming (ckv) en
tekenen. Naast mijn bacheloropleiding tot docent van de creatieve
vakken heb ik mijn Master in
Kunsteducatie gehaald.
Ik werk ook op een school in Amstelveen waar ik naast de vakken
ckv en tekenen ook handvaardigheid geef. Tekenen en fotografie
zijn mijn passies. In mijn vrije tijd
kan ik al tekenend urenlang verdwijnen in een van mijn illustraties.
Mijn beeldende lessen gaan niet
alleen om tekenen en schilderen,
maar ook het creatieve denkproces is belangrijk, dat van onschatbare waarde is voor de ontwikkeling van ieder persoon.
Mijn naam is Hans Tielemans.
Na 18 jaar in Purmerend, op een
havo/ vwo-school als docent
Nederlands, gewerkt te hebben
vond ik het tijd om de laatste jaren
van mijn werkzaam leven in een
andere omgeving en in een andere
cultuur les te geven. De BSG heeft
mij deze mogelijkheid gegeven.
De eerste weken zijn achter de rug
en ik kan niet anders zeggen dat
het mij ontzettend goed bevalt.
Een leuke, warme school waar
zowel de leerling als de docenten
als het ondersteunend personeel,
gezien worden.

Mijn naam is Karlijn Levering,
derdejaars wiskundedocent in
opleiding. Op maandag, dinsdag
en vrijdag ben ik op de BSG te
vinden. Na de eerste schoolweken
durf ik te zeggen dat het écht de
leukste school in de omgeving
is. De leerlingen hebben veel
positieve energie en de sfeer is
heel prettig! Ik hoop de leerlingen
te motiveren met creativiteit en
passie. Naast mijn liefde voor
wiskunde, is mijn grootste hobby
grimeren (schminken). Dat is een
van de redenen waarom ik mij zo
thuis voel in deze inspiratievolle
omgeving. Ik heb veel zin in dit
schooljaar!!

