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Nieuwsbrief ONC International 

Dit keer een nieuwsbrief met heel veel verhalen en foto’s van de verschillende projecten en 

uitwisselingen in de afgelopen maanden. 

 

“FOR A BETTER FUTURE FOR STUDENTS OF THE 

NEXT GENERATION” 

Het project voor leerlingen 4H/V en 5V  Eugène, Friso en Meike schreven vor de nieuwsbrief 

van het project het volgende: 

Exchange for a better future 

On Monday the 7th of November the exchange started. Late 

in the afternoon they arrived. In the evening everybody had 

spare time with their students. Most of the exchange 

students went to bed early, because they were tired of the 

travel day. On Tuesday morning we met each other, and 

showed movie clips of our school and surrounding to 

everybody.  After that we made plans in our group for the 

best logo of the project. Late in the afternoon we went to city 

hall of Zoetermeer, and watched another movie about 

Zoetermeer and talked about the local government of Zoetermeer. We also talked about the 

government of other countries. In the evening we had spare time again. On Wednesday we 

went to Amsterdam. After a long bus ride we visited the Van Gogh museum. In the museum 

we were separated in three groups and we made some drawings of famous Van Gogh 

paintings. After the Van Gogh museum 

we had some spare time for lunch, most 

of the students were in the Mac Donalds 

(Donken). When everybody had eaten 

well we went to Grachtenmuseum. And 

we saw how the old grachten houses 

were built. And then we walked to the 

boot and had a floating tour through the 

cannels of Amsterdam. And after this 

exiting day we drove back to Zoetermeer. 

And the most people of the group went to 

Meike’s house and ate pancakes. Meike’s 



father had made 80 pancakes and we almost ate them all. On Thursday morning we went to 

a graffiti artist gallery, and painted and sprayed our logos on big chunks of wood. In the 

afternoon we went to Rotterdam garbage recycling factory to know everything about 

recycling of garbage. Garbage was burnt and used to make electricity for Rotterdam and 

surroundings. On Friday we went to Rotterdam again, and made from garbage modern piece 

of art. In the afternoon we showed our modern piece of art and our logos to the parents of 

the exchange students of Holland. The parents and the teacher had to choose which logo 

was the best and would be the logo of the whole project.  After the voting’s the logo of group 

2 (Marije, Tristan, Arianna, Oskar and Nazaret) had been chosen as logo of the project. In 

the evening some of the students went to Friso’s house and we had a party and a very nice 

evening. On Saturday we had spare time and some of the students went to the arrival of 

Saint Nicolas. In the evening all of us  had a party at Marije’s house. On Sunday morning we 

had to say goodbye to all of the students, a lot of girls cried. And then the bus drove away… 

We had a very nice week, and are excited to see you in other countries.  

Friso, Eugene and Meike 

 

 



 

 

Van 15 t/m 21 mei gaan Stijn, Daan, Zubair, Tristan, Aimée, Veerle en Elise naar de 

partnerschool in Malaga. Zij zullen daar samen met de Spaanse en Zweedse leerlingen 

verder gaan met het project. Tegelijkertijd zullen leerlingen en collega’s uit Polen en Letland 

te gast zijn bij de Italiaanse partnerschool. De leerlingen zullen in Malaga een presentatie 

houden over hoe huishoudens omgaan met afvalscheiding. Verder zijn ze bij de gemeente 

geweest voor een interview met de wethouder van milieuzaken. Een documentaire over met 

name verspilling van voedsel en een daarbij opgezette  reclamecampagne zullen ook in 

Spanje gepresenteerd worden door onze leerlingen. 

 

 

 

 

 

 



“WE ARE OUR FUTURE” 

 

Het project voor leerlingen uit klas 3M/H/V. Koen Jelsma was in Frankrijk in februari en 

schreef daarover het volgende: 

Project WeAreOurFuture, Frankrijk 

Om 5 uur ’s ochtends moesten we op Schiphol staan. Nadat dat iedereen er was gingen we 

door de douane wat vrij soepel ging. 7 uur al in het vliegtuig en anderhalf uur later zaten we 

al in Lyon. Een rustige vlucht met alleen een beetje hard snurkende man achter ons. 

Op Lyon moesten we maar liefst 5 uur wachten en niks doen voordat de leerlingen van de 

ander landen ook aan waren gekomen en konden we op weg naar de school in Montpezat. 

Daar werden we verwelkomd en werden we opgehaald door de ouders van ieder zijn/haar 

uitwisselingsstudent. Eenmaal daar in huis was iedereen heel aardig tegen me en werd ik 

voorgesteld aan alle andere huisgenoten. Ik deelde mijn kamer met de mijn 

uitwisselingsstudent Simon. De volgende dag werden we met de bus opgehaald en werden 

we naar de school gebracht en moest elk land hun presentaties laten zien met het filmpje 

over hun eigen leefomgeving. ’s Middags warm eten in de kantine en om 17:00 weer naar 

huis. Bij de mensen thuis at ik elke avond soep al voorgerecht en daarna elke dag wat 

anders. Het was allemaal erg anders als wat we hier eten maar wel lekker. Dinsdag avond 

kwam de oma oppassen omdat de ouders ergens heen moesten. Het was een erg aardige 

vrouw en kon nog verbazend “goed” Engels ook. Ze liet me zien waar we de volgende dag 

heen gingen: een hele oude grot met allemaal hele mooie grottekeningen. 

 Toen we daar dus waren de volgende dag kregen we een rondleiding van een saaie man 

die het wel goed kon uitleggen maar die er alleen wel erg lang over deed. 

 Op donderdag hadden we weer een hele dag school waar we allemaal groepsactiviteiten 

gingen doen. Die middag had de hele school een erg lange pauze waar de leerlingen 

allemaal speelatributen uit de berging haalde zoals pingpongtafels en voetbaldoeltjes. We 

noemde het maar Speeldonderdag.  

Vrijdag gingen we met de groep een leuke sneeuwwandeling maken door de bergen. Het 

was heerlijk weer en we liepen lekker door. ’s Avonds hadden we nog een afscheidsfeest 

omdat dat de laatste dag zou zijn op school. Alle ouders, broertjes en zusjes waren 

uitgenodigd en namen allemaal wat lekkers mee. 

Zaterdag was in principe een hele dag vrij, maar wij Nederlanders hadden met de ouders 

van de gezinnen voorgesteld om wat te gaan doen. We gingen dus een hele mooie 

wandeling tussen de bergen en rotsen maken om de rivier Ardêche heen. Dit was heel 

gezellig en om de dag af te sluiten gingen we ook nog met de hele groep bowlen.  



De week zat er alweer op en we moesten wederom vroeg opstaan om naar het vliegveld te 

gaan. Op het vliegveld moesten we ook weer voor een lange tijd wachten, maar gelukkig 

waren we nu niet alleen en hadden we ook de Slovenen bij ons waardoor het veel gezelliger 

werd. Om 15:00 zaten we alweer in het vliegveld terug naar Nederland. Deze reis was ook 

vrij rustig en omdat we wind mee hadden kwamen we nog eerde op Schiphol aan ook.  

 

Het was een week om nooit meer te vergeten. 

Koen 

 

 

 



Intussen zijn de voorbereidingen in volle gang voor de reis naar Barcelos in Portugal waar 

Niels, Senna, Hannah, Frederique en Annabel een presentatie zullen houden n.a.v het door 

de leerlingen bijgehouden ICT logboek. In dit logboek hebben ze gedurende 2 weken hun 

ICT gebruik bijgehouden . In Portugal zullen zij leerlingen en collega’s ontmoeten van alle 

deelnemende scholen. Stefan Rademaker en Marco Sebel begeleiden de leerlingen, die van 

maandag 8 t/m zondag 14 mei hier naar toe gaan. 

Ik ben Senna en ik ga naar Portugal.  
Ik wilde heel graag meedoen met dit project omdat ik al van veel mensen die ik ken heb 
gehoord dat ze dit gedaan hebben en dat het heel erg gaaf was. Ook omdat ik gewoon 
benieuwd ben hoe school in andere landen is en hoe ze daar over school denken en wat ze 
vinden.  
Ik zelf ga dus naar Portugal, ik ben er nog nooit geweest en ik heb zin om dat land een keer 
te zien en waarschijnlijk ook nog lekker weer! Ik vindt het een mooi land uit de dingen die ik 
wel eens heb gezien en door de verhalen die ik heb gehoord.  
De opdracht die ik heb gedaan was een filmpje maken van onze school en Zoetermeer, hoop 
dat de Portugezen dat ook leuk vinden om te zien en ik vond dat erg leuk om te doen vooral 
voor de mensen daar.  
Ik ben best zenuwachtig voor de reis bij het gastgezin enz. maar ja het lijkt me een hele 
ervaring dus ik heb er ook enorm veel zin in!  
 
Senna Bertens 

 

 

Uitwisseling Bismarckschule Elmshorn 

De uitwisseling voor dit schooljaar zit er weer op. 25 

leerlingen uit klas 2H/V hebben met veel plezier dit jaar 

mee gedaan en een koude week in Duitsland gehad en 

een mooie warme week in Nederland. 

 

Ik kan met zekerheid zeggen dat de uitwisseling naar Duitsland een van de raarste maar ook 
leukste momenten uit mijn leven waren. Ik heb zo veel geleerd en gedaan. Je ontmoet zo 
veel nieuwe mensen. We hebben veel verschillende dingen gedaan met school, maar je had 
ook wat vrije tijd om wat leuks te doen. De leukste trip vond ik naar Amsterdam omdat we 
daar zo veel leuke dingen hebben gedaan: rijksmuseum, rondvaart vrije tijd. Ik was ook erg 
blij met mijn gastgezin in Duitsland, ze waren erg aardig en ik voelde me erg thuis. Het was 
wel erg koud in Elmshorn in de ochtend. Maar mijn tijd in Elmshorn was super, en als ik het 
mogelijk is om op nog een uitwisseling te gaan dan doe ik mee.  
 
Emma  

 

 

 



Duitsland! 

De eerste dag was ik nog helemaal niet nerveus, ik was wel een beetje verdrietig en bang 

om het feit dat ik nog nooit 1 week zonder mijn gezin ben geweest en ik heimwee heb. 

Ondanks de heimwee ging het vertrek goed en er was een supergezellige sfeer in de trein. 

Meneer Van der Vegt had verteld dat we eerst heel druk zouden zijn maar naar mate we 

dichter bij het eindstation zouden komen hoe stiller we zouden worden. Maar dat was niet zo, 

we bleven druk, we stapten uit en zagen nog niemand en toen… kwam er een groep 

kinderen op ons af, niemand van ons maakte ook nog maar 1 piep klein geluidje. Ik weet niet 

of iedereen zich voelde als ik maar toen was ik toch wel een beetje bang, dit gaat bij mij als 

volgt: o gaan ze mij wel aardig vinden, kunnen we een beetje goed communiceren met 

elkaar, wat als ik het eten niet lekker vind… moet ik dan zeggen, I’m sorry I don’t like the 

food. Nou u begrijpt vast wat ik bedoel, niet? Maar aan het eind bleek alles niet zo erg te zijn, 

Celina mijn uitwisseling student was superaardig we begroeten elkaar netjes zeggen hallo, 

en daarna praatten we wat tijdens dat we naar haar ouders liepen. Ook zij waren natuurlijk 

heel erg aardig, en we hebben veel mens ärger dich nicht gespeeld. Wat bijna iedereen 

heeft gegeten die eerste avond… Pizza natuurlijk! 😊 

Verder hebben we veel leuke dingen gedaan zoals Miniatur Wunderland , maar ook in de 

vrije tijd ben ik met dat gezin leuke dingen gaan doen zoals Tropen aquarium Hagenbeck. 

😊 Ik heb al hun eten geproefd en als ik eerlijk ben was het erg lekker, wat je dan ook opvalt 

is dat ze daar heel veel eten met aardappel, wat ik zowel heb gegeten: aardappelsoep, 

aardappel pasta, aardappel schotel, en aardappel groeten mix. Ik heb er zelfs 4 nieuwe 

vrienden bij! 😊 maar we hadden ook veel vrije tijd om zelf rond te lopen, hier maakte ik en 

een paar vrienden ook veel lol! Maar toen ik naar huis ging was ik toch wel heel erg blij want 

ik miste mijn ouders en kleine broertje toch wel veel.  

Nederland! 

Hier was ik op de eerste dag totaal niet nerveus want ik kende haar nu al. Maar ik ben wel de 

hele week bezig geweest met mijn kamer opruimen… nou oké nu overdrijf ik een beetje 

maar jullie begrijpen mijn punt, toch? Dit zag er dus geslaagd uit, we waren klaar voor haar 

komst! Toen ze er was liep ik met haar naar mijn ouders en mijn broertje zodat ze kennis 

konden maken. Ook die avond hebben we pizza gegeten en spelletjes gespeeld. 😊 Ik kan 

natuurlijk niet zeggen wat mijn uitwisseling partner dacht of voelde maar ik heb het idee dat 

ze zich erg op zich gemak voelde want er werd veel gelachen. Ook hier hebben we veel 

leuke projecten gedaan en gelukkig was het ook een stuk lekkerder weer. 😊 Ik en mijn gezin 

zijn op zondag met Celina (mijn uitwisseling partner) naar de Efteling gegaan. We hebben 

het hier heel erg naar ons zin gehad, en gelukkig vond zij de Baron ook het leukst en we 

hoefden ook niet belachelijk lang te wachten.                                                                                        

Voor mij was de uitwisseling een geslaagde 2 weken! 😊                                            

 Groetjes, Alissa                                                                                                                     

 

Ik vond de week in duitsland heel erg leuk maar soms ook wel koud!! Veel nieuwe dingen 
gezien, met vrienden afgesproken en opdrachten op school gedaan. Hier in Nederland was 
het heerlijk weer!! Bijna elke avond afgesproken en veel lol gehad! Volgens mij hadden ik en 
mijn uitwisselings leerling wel een goede klik! Ik had gedacht dat het heel moeilijk zou zijn 
om in het Engels te communiceren maar dat viel heel erg mee!! 

Ramon  



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Uitwisseling met de Bezirksschule Engerfeld uit Rheinfelden 

Ook dit jaar weer de uitwisseling met Zwitserland. Onze leerlingen zijn zoals elk jaar in de 

winter weer in Zwitserland geweest. Van 6 t/m 13 mei zullen de Zwitserse leerlingen en 

collega’s bij ons te gast zijn. 

 

Zwitserland uitwisseling 

Geschreven door Rebekah Mau, V4A. 

 

Het is altijd wel spannend om mee te doen aan een uitwisseling, 

maar als je ook degene bent die als eerste naar een ander land moet? Dan is het al 

helemaal spannend. Dit gebeurde voor twaalf leerlingen, waaronder ikzelf. Op 5 februari 

vertrekken we nog voor dag en dauw naar Schiphol om naar Rheinfelden, Zwitserland te 

reizen. Daar verblijven wij bijna een week lang in een gastgezin. Gelukkig blijkt mijn 

uitwisselingspartner heel aardig te zijn en klikt het goed tussen ons. Ze vindt het ook 

helemaal niet erg dat ik vaak foto’s aan het maken ben. Maar in zo’n mooi land als 

Zwitserland kan ik niet anders. Bijna alle huizen hebben iets schilderachtigs en het 

landschap heeft een betoverende uitstraling. Ook heeft Zwitserland veel interessante cultuur 

te bieden, bijvoorbeeld de steden Bern en Bazel die wij op dinsdag 6 en woensdag 7 februari 

bezoeken. Zwitserland staat ook bekend om zijn chocolade, waar we veel van eten op de 

donderdag als we onbeperkt chocolade mogen eten in het bezoekerscentrum van Chocolate 

Frey. Op vrijdag sleeën we meer dan drie kilometer naar beneden op de Engelberg, maar 

daarna is het alweer afgelopen. Op het vliegveld nemen we afscheid, waarna we op het 

vliegtuig stappen en weer naar huis gaan. Gelukkig zullen wij elkaar weer binnen twee 

maanden zien. Het is dus geen afscheid, maar een tot later. 



 

                                        

 

De maand mei is dus nog even druk m.b.t. internationalisering. Hierna is het dan even rustig 

maar in het nieuwe schooljaar starten we meteen weer. Nog even het overzicht: 

2017-2018: 

Project  “For a better future for students of the next generation” 

- Sept/okt 2017  

teachermeeting Zweden  Henry van der Vegt en Theo de Vlaming 

- Feb 2018  Polen:   Henry van der Vegt en Theo de Vlaming 

- Mei 2018 Zweden:   Henry van der Vegt en Theo de Vlaming 

Project  “We are our future” 

- 2 t/m 8 oktober 2017, Bulgarije: Suzanne van Klaveren en Marjoleine  

Labberton 

- Feb/Mrt 2018, Nederland  Veel docenten 

- Mei/juni 2018, Griekenland 

Teachermeeting:   Henry van der Vegt + ?? 

Uitwisseling Zwitserland:   Maarten van Egmond + ?? 

Uitwisseling Duitsland:   ?? + ?? 

NIEUW: Project  " Creativity-Cooperation-Communication-Critical " 

 



Gelukkig hebben steeds meer collega’s aangegeven om mee te willen doen . Daarom ook 

positief gereageerd op het verzoek van een collega uit Schotland om mee te doen met een  

nieuw  Erasmus project m.i.v. volgend schooljaar. Nu maar afwachten of dit project wordt 

goedgekeurd en plaats gaat vinden, maar dat weten we pas in juli. 

Houd vooral  in mei de Facebook pagina van ONC Parkdreef goed in de gaten want daar 

verschijnen dan weer foto’s en mededelingen over de bezoeken van onze leerlingen aan 

Portugal en Spanje en het bezoek van de Zwitserse leerlingen en collega’s aan ons. 

Vragen , kom langs en laat het me weten. 

Henry 

 

Deelnemers uitwisseling Zwitserland Deelnemers project “For a better future for sutdents of the next “        

generation”   

Anisah  Chand 
Aimée Boogaard 

 Bas Westrate 
Veerle de Koning 

Eva  de Jager 
Elise Notebaart 

Lisa Alblas 
Stijn de Smit 

Inge  Rotteveel 
Daan de Graaff 

Renaldo Korst 
Zubair Mahmoud 

Gaby Indeweij Gerlings 
Tristan Soffers 

Mart  Rodenburgh 
Meike v.d. Akker 

Jonathan Bocanegra van Helvert 
Marije jol 

Kayne  Heppener 
Eugene Luydens 

Jeffrey  Yeh 
Rebekah Mau 

Rebekah  Mau 
Friso de Swart 

  
Eva de Jager 

  
 

Deelnemers project “We are our Future”    

Koen Jelsma Senna Bertens 

Pascal van veen Niels Storm 

Erik Poppe Frederique Bakker 

Nora Melles Finola Parkinson 

Esmee van der Meer Jaden Silva 

Annabel Melese Annemarie van Saane 

Hannah Engelbrecht Quinty Du 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook het andere project gaat verder. Na even een adempauze 

na de zeer geslaagde week in november bij ons zullen de 

deelnemende leerlingen deze maand ook aan de slag moeten 

met “Wastemanagement”. Zij zullen onderzoek gaan doen naar 

afvalstromen, hoe gaan wij om met ons afval, wat gebeurt er 

aan afvalscheiding en nog veel meer. Zelfstandig of in kleine 

groepjes gaan ze hiermee aan de slag en maken ze 

presentaties maar ook een documentaire film gaan ze hiervoor 



maken.  Tussendoor zullen zij hiervoor ook vragenlijsten af gaan nemen bij verschillende 

huishoudens maar ook de gemeente Zoetermeer. Hun bevindingen en hun documentaire 

wordt dan in mei in Malaga gepresenteerd. Gezien de tijd die zij hiervoor hebben, zullen zij 

dus ook een groot onderzoek moeten verrichten. De deelnemende leerlingen voor dit project 

zijn: 

Aimée Boogaard 

Veerle de Koning 

Elise Notebaart 

Stijn de Smit 

Daan de Graaff 

Zubair Mahmoud 

Tristan Soffers 

Meike v.d. Akker 

Marije jol 

Eugene Luydens 

Rebekah Mau 

Friso de Swart 

Eva de Jager 

 

 

Naast de grote gesubsidieerde Erasmus+ projecten gaan ook de gewone uitwisselingen 

door. Zo vertrekken zaterdag 4 februari 25 leerlingen uit 2Havo/Vwo naar Elmshorn voor de 

jaarlijkse uitwisseling met de Bismarckschule. Zij zullen daar logeren bij leerlingen uit klas 

8. De klassenleraar, Christine Heesch, heeft voor onze leerlingen een interessant en 

gevarieerd programma samengesteld. Zo zullen zij o.a. naar  Hamburg en Lüneburg gaan. 

Ook een bezoek aan een industriemuseum en een project op school staan op het 

programma. In maart zullen dan 27 leerlingen uit Duitsland een tegenbezoek brengen. De 

volgende leerlingen doen dit jaar mee aan de uitwisseling: 

Martijn Kersten H2A Tijmen Oudejans H2B 

Emma den Dulk H2A Mariska Verschoor H2A 

Jasper van Zoelen H2B Mick Hueting V2A 

Marc Knibbe H2A Emma Andela H2B 

Ramon Burgstad H2A Verena Olsthoorn H2C 

Zoë v. Rossum H2A Sophie Leann van Avezaath H2B 

Quinten de Gruijter V2A Alissa Weiss H2C 

Rick Stout H2B  Kyrian Rahimatulla V2A 

Amber Griffioen H2B Amber Buis V2A 

Femke Dijk H2B Yara van Uffelen H2C 

Tim Kraaijeveld H2C Sara Bieshaar V2A 

Ferry Janssen H2C Mabel van Antwerpen H2A 

Mathijs Lucassen H2C   
 

 

 



En natuurlijk ook dit jaar weer de traditionele langst lopende 

uitwisseling op het ONC, die met de Bezirksschule uit 

Rheinfelden in Zwitserland. Natuurlijk gaan onze leerlingen 

weer in de winter naar Zwitserland want een belangrijk 

onderdeel is “genieten in de sneeuw”. 

De deelnemende leerlingen zijn: 

 

 

In de 1L vleugel hangt een grote Europa kaart. Op deze kaart zal binnenkort aangegeven 

worden waar onze partnerscholen zich allemaal bevinden en welke school aan welk project 

meedoet. 

Gelukkig is het aantal collega’s dat hun medewerking wil verlenen aan al deze mooie 

projecten gegroeid. Ik wil Anja, Mariëtte, Marjoleine, Marco, Suzanne en Stefan heel hartelijk 

danken voor hun medewerking aan het project “We are our Future” . De komende tijd zullen 

wij /zal ik zeker een beroep doen op meer mensen om mee te werken aan een project of 

uitwisseling voor bijvoorbeeld het geven van een les(sen), het organiseren van een 

sporttoernooi o.i.d. We hopen op jullie medewerking. Alleen dan kunnen we ONC 

INTERNATIONAL voortzetten. 

 

Hieronder zien jullie de bemensing van de verschillende projecten voor de komende 2 jaren. 

Er staat een aantal vraagtekens. Wil jij meedoen aan ONC INTERNATIONAL volgend 

schooljaar, laat het mij dan zo snel en vroeg mogelijk weten.  

 

 

 

 

 

 

 

Bemensing internationalisering 2016-2017 en 2017-2018 

 

2016-2017 

Project “For a better future for students of the next generation” 

- 15 t/m 21 mei,  Spanje:  Theo de Vlaming, Henry van der Vegt 

 

Project “We are our future” 



- 13 t/m 19 februari, Frankrijk:  Mariëtte van Hanswijk en Anja Kock 

- 8 t/m 14 mei, Portugal:  Marco Sebel en Stefan Rademaker 

 

Uitwisseling Zwitserland 

- 4 t/m 11 februari (uit)   Maarten van Egmond en Elise Henneken 

- 6 t/m 13 mei  (thuis)   Maarten van Egmond en Elise Henneken +   

andere collega’s 

Uitwisseling Duitsland 

- 4 t/m 10 februari (uit)   Heleen Veringa en Henry van der Vegt 

- 11 t/m 17 maart (thuis)  Heleen Veringa en Henry van der Vegt +  

andere collega’s 

2017-2018 

Project “For a better future for students of the next generation” 

- Sept/okt 2017  

teachermeeting Zweden  Henry van der Vegt en Theo de Vlaming 

- Feb 2018  Polen:   Henry van der Vegt en Theo de Vlaming 

- Mei 2018 Zweden:   Henry van der Vegt en Theo de Vlaming 

Project “We are our future” 

- 2 t/m 8 oktober 2017, Bulgarije: Suzanne van Klaveren en Marjoleine  

Labberton 

- Feb/Mrt 2018, Nederland  Veel docenten 

- Mei/juni 2018, Frankrijk 

Teachermeeting:   Henry van der Vegt + ?? 

 

Uitwisseling Zwitserland:   ?? + ?? 

Uitwisseling Duitsland:   ?? + ?? 

 

Henry 

 

 


