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Wouter, wat geweldig dat jij je VWO-diploma hebt gehaald. We zijn supertrots op je! En nu lekker fietsen! Pap, mam en Floor. Lieve Julian en Thymon, gefeliciteerd met jullie diploma! Wij zijn supertrots op jullie! Liefs, Sandra,
Lorena en Feline. Lieve Julia, je bent een TOPPER!! Gefeliciteerd, supergoed gedaan!! Liefs van papa, mama en Rick. Mads, Voetballen, Gamen, Werken. Geen tijd voor school. En dan… geslaagd! Wij zijn trots, Pap, Mam en Luke.
Lieve Myrthe, gefeliciteerd met je Gymnasiumdiploma. Trots op jou. Love you. Papa, mama, Iris xxx. Bloed, zweet en tranen, maar onze topper Grieco heeft z’n VWO-diploma gehaald. Proficiat & succes op de universiteit. Lieve
Ebony Dales (K4a), van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma. Wij zijn supertrots op jou. Succes met je vervolgopleiding. Heel veel liefs van papa & mama. Lieve Thijmen, we zijn enorm trots op je! Gefeliciteerd met
je behaalde HAVO-diploma. Papa, mama, Jerre en Nanne. Nick Constant geslaagd (HAVO5E). Je hebt het gefixed!!!!! Fam. Constant. Demi en Shannon van Manen, supergoed gedaan!!! Wilfred van Manen/Inge Hennekes. Kevin
Dolfing geslaagd! Kevin, supergoed gedaan. We zijn trots op je. Groeten van je vader uit Noord-Holland. Neli Torosian, van harte gefeliciteerd met je vwo-diploma, en Narek Torosian, van harte gefeliciteerd met je havo-diploma.
Armine Minasjan. Lisanne gefeliciteerd! Wij zijn supertrots op jou! Liefs Papa, Mama & Chimène. Lieve Lex Kampman (M4B), Van Harte Gefeliciteerd met je diploma. We zijn supertrots op je! Soms duurt het iets langer maar
uiteindelijk maak jij je droom wel waar. We weten het zeker. Liefs van papa, mama en Stef. Beste Tom, na vijf jaar zit het er dan bijna op. In de afgelopen jaren heb je het, voor ons en jezelf, soms erg spannend gehouden. Maar
dat is nu allemaal niet meer belangrijk want je hebt je diploma. Wij zijn bijzonder trots op je en wensen je ondanks de rare tijd een superleuke diploma-uitreiking. Pappa, Mama en Annefleur. Van harte gefeliciteerd Jurre, we
zijn heel erg trots op je. Je hebt het toch maar mooi gedaan. Op naar je nieuwe uitdaging, je passie, op naar de filmacademy. Liefs, Mama Natas en Mama Minke. Lieve Maudi, van harte gefeliciteerd, wij zijn supertrots op jou.
Liefs, pap, mam, Zara en Omi. Lieve Romy, zing, vecht, huil, dans, lach, werk en… diploma!! Zelfs voor de tweede keer geslaagd op het Candea! Eerst je MAVO-diploma en nu het HAVO-diploma. Echt goed gedaan meisje! Nu op
naar de HAN in Nijmegen! We zijn trots op jou! Mama, papa en Mandy. Martijn, van harte gefeliciteerd. We zijn trots op jou. Marcel en Ingrid. Na een paar weken in spanning te hebben gezeten kwam eindelijk het bericht van
school en de hele wereld mag het nu wel weten. Genayro is geslaagd, ja eerlijk waar. Wat waren we blij met dat telefoontje. Genayro, jij mag nu jouw diploma innen, je boeken aan de kant, en het feest mag in volle glorie beginnen. Jij hebt het toch maar gefikst, wees trots op jezelf met wat je al bereikt hebt, het is niet niks want je doet het gewoon goed. YOU DID IT. Van harte proficiat jongen en wij wensen je heel veel succes met je vervolgopleiding. Gerard (papa) & Lygia (mama). Mart, van harte GEFELICITEERD!!! Goed gedaan. We zijn trots. MJ, Astrid & Lieke. HOERA voor Mara!! We zijn supertrots op jou. Succes met Sociologie. Liefs, papa, mama, Thijs & Nienke. Lieve
Maaike, vier lange jaren vol met ups & downs. Maar je bent geslaagd met een diploma om van te dromen! You did it!! Wij zijn supertrots en houden van je! Dikke kus, papa, mama en Joris. Lieve Nick Koens, hierbij willen we je
feliciteren met het behalen van je diploma. Wij zijn supertrots op jou. Dikke kus, pappa en mamma. Mitchel Arntz (H5E) en Melanie Arntz (K4C), gefeliciteerd kanjers met het behalen van jullie diploma. Eric you did it! Van harte
gefeliciteerd met het behalen van het HAVO-diploma. We zijn supertrots op je. Je verbaast ons telkens weer… Jac en Ingrid de Raef. Hey Jasper, ontzettend gaaf dat je geslaagd bent voor je VWO-diploma! Wij zijn megatrots op
jou!! Heel veel liefs van al jouw families, Teunissen, Bongers, Gerritsen en Sletterink (Peter, Alieke, Laura, Annelies, Gert, Betty, Mirjam, Max, Joris en Floor). Jorn Teunissen, in the pocket! Gefeliciteerd met je diploma! Op naar
een nieuwe fase. Groetjes en liefs van papa, mama en Isa. Hoi Bram, je hebt het geweldig gedaan! Op het Candea heb je een mooie gereedschapskist gevuld die je in de toekomst goed kunt gebruiken. Nu verder bouwen op de
HAN! Succes! Marian en Hans. An Mei, van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma. Veel liefs van Pap, Mam, May-Lin en Julia. Lieve Ilse, gefeliciteerd met je diploma. Zo trots op jou. Liefs van de hele familie. Graag
zou ik Mika Verbeek (H5a) opgeven voor de felicitatiepagina. VWO was voor hem haalbaar, maar toen hij naar de Havo ging was hij veel gelukkiger en had hij meer tijd voor puberdingen. Havodiploma in de zak en door naar de
HAN in Arnhem (Logistics en management). Trots op deze vriendelijke chaotische jongeman. Liefs mama. Lieve Ole, van harte gefeliciteerd kanjer! Trots op je!! Liefs van papa, mama, Jurre en Britte. Amy, van harte gefeliciteerd
met het behalen van je diploma. Wij zijn supertrots op jou. Je hebt keihard gewerkt voor een supermooi resultaat. André en Anita ter Schegget. Proficiat Jelte! In een rare tijd heb je de klus geklaard. Dat is een bericht in de krant
waard! Papa, mama, Thijmen. Lieve Mads, ‘liever een zes zonder stress dan een zeven zonder leven’. Wij zijn trots op jou! P, B & V. Marc Lankhorst, je bent een kanjer, trots op jou, goed gedaan en heel veel succes met je nieuwe
studie! Je ouders. Nicole, ondanks een moeilijke periode toch je vwo-diploma behaald. Jij bent een topper. Liefs, Maaike en Angeline. Top gedaan Corné, wij zijn trots op jou! Floris, Simone, Malene & Elise. 2020! Een bijzonder
(school)jaar, een bijzondere tijd, een bijzonder diploma, waarover nog lang gepraat zal worden, voor een bijzonder kind, onze lieve dochter Ameryl Juliaans! Mam en Pap en alle dierbaren feliciteren jou met dit mooie resultaat.
Met je vwo-diploma in je pocket wensen we je veel geluk in de volgende fase van je leven in Utrecht! Warme brassa’s, Michael en Sharda Juliaans. Mira, ieder jaar maakte je het spannend en nu gewoon met een hele mooie cijferlijst geslaagd! Je hebt er hard voor gewerkt, dus geniet nu lekker van jouw welverdiende vakantie. Heel veel succes met jouw opleiding Rechten, dat gaat jou zeker lukken! Gefeliciteerd schat, papa en mama. Tara van Emden:
topper, we zijn supertrots op jou. Papa, mama en Niels. Kevin Dolfing (klas h5f), van harte gefeliciteerd met je diploma. Mama en Gert. Wij zijn supertrots op Nynke van Hummel, dat ze ondanks de vele tegenslagen en het verlies van een dierbare in de examentijd, het toch gelukt is met fantastische cijfers te slagen! Je bent een Topper! Liefs Eric, Danielle en Brian van Hummel. Hey Karlijn, we zijn supertrots op je! Geniet van je vakantie en op naar
het MBO. Papa, Mama en Sven. Lieve Daan, hard gewerkt, trots op jou! Liefs, Eric en Janine Schut. Pascalle, gefeliciteerd met het behalen van de Havodiploma. Bloed, zweet en tranen, maar YOU DID IT! We zijn trots op je. Papa
en mama. Lieve Ilse Regtering, van harte gefeliciteerd meid! We zijn trots op je! Je hebt het keigoed gedaan! Ronald & Bertina, Ellen & Jeroen, Koen & Esmee en Lars. Jens, hartstikke goed gedaan, zonder onvoldoendes op je
cijferlijst GESLAAGD! We zijn trots op je! Op naar de universiteit! Van je ouders en je zussen. Lieve Twan van Reem, van harte gefeliciteerd met het behalen van je HAVO-diploma. Succes bij het Saxion in Deventer! Liefs papa,
mama, Vérian en Youri. Lieve Thomas, heel trots feliciteren we je met je Technasiumdiploma. Veel succes met je scheikundestudie! Mark, Angela en Yorick Kreeftmeijer. Wat zijn we supertrots op jou, Gina Koens. Je hebt hard
voor je HAVO-diploma gewerkt. Nu op naar het VWO! Dikke kus, mama, papa, Amy en Nicolas. Yeahhhh, Wesley Dekker is geslaagd voor zijn diploma! Goed gedaan Wes, we zijn ontzettend trots op jou. Wij wensen jou héél veel
plezier en succes bij de volgende stap. Liefs van mama & Ferry, Alyssa & Timo, opa & oma. We zijn trots op Robert Folkers met het behalen van zijn MAVO-diploma. Succes op het Rijn IJssel! Afzenders: Mama, John, Rick en Roxanne.
Lieve Nina, wij zijn supertrots dat jij je diploma hebt gehaald, en met zulke fantastische cijfers! Heel veel liefs, David en Anneloes. Hoi Jesper! Geslaagd! Gefeliciteerd! Een raar jaar, maar je hebt je diploma! Veel plezier met je
nieuwe opleiding. Liefs, mama, papa, Eline, Mats, Kaj en Kirsten. Lieve Thijs van Leeuwen, proficiat met je diploma! Wij zijn supertrots op jou! Veel succes op de HAN! Liefs, papa, mama en Femke. Lieve Kayleigh, we zijn SUPERTROTS op je! Gefeliciteerd en succes op de HAN! Mama, papa en Jaylon. Cherilyn, je hebt het toch maar geflikt. Papa en mama zijn supertrots op je! Lieve Manon, gefeliciteerd met je diploma! Ondanks tegenslagen, altijd
positief gebleven. Supertrots! Liefs, papa en mama. Jur, van harte gefeliciteerd met deze TOP-prestatie! We zijn trots op jou, op naar de HAN. Papa, mama en Maj. Yvo, gefeliciteerd met het behalen van je Havo-diploma. Even
genoeg gestudeerd. Het is nu tijd om feest te vieren. Supertrots op jou! Herman & Annette. Lieve Kaylee, gefeliciteerd met je VWO-diploma, succes met je nieuwe uitdaging! Liefs papa en mama. Isabel Thedinga uit V6A, we zijn
supertrots op je. Je bent een kanjer! Liefs papa, mama, Tom en Juul. Via Montessori naar het Candea met een superresultaat, helemaal zelf gedaan Silvijn! Supertrots!!! Johan en Janine Hendriks. Yes-you-did-it Jorik Haverdings,
jouw HAVO-in-a-strike. Gefeliciteerd topper! AnMaReCha. Jayden Kusters, het heeft je bloed, zweet en tranen gekost, maar je hebt het maar mooi gefikst. We zijn trots op jou!! Dikke knuf, paps en mams. Lieve Pimmie! Gefeliciteerd: trots op jou! Love you! Kus, pap & mam (en dank aan Hanneke Lenferink). Daphne, gefeliciteerd met het behalen van je diploma, we zijn trots op je! Good luck at HAN Nijmegen. Groeten van je ouders. Yva, van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw diploma. De eerste stap van jouw roadtrip naar zorgprofessional. Liefs, Gerby & Walter. Oops you did it again! Gwynned wat heb je een ontzettend mooie prestatie neergezet. Supertrots!!!
MGM. Beste Thomas, wat goed dat jij en je klasgenoten geslaagd zijn in deze moeilijke tijd! Supergoed gedaan! John en Jeanet Droppert. Lieve Lars, van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma. Super gedaan! Groetjes, Edwin, Ellen, Vera en Maud Grob. Caitlin, van harte gefeliciteerd met het behalen van je MAVO-diploma! Nu eerst lekker vakantie vieren en dan op naar HAVO! Wij zijn heel erg trots op je!! Veel liefs van Opa Sjer, Oma Annelies, Opa Mari, Oma Conny, Papa, Mama en Quinty. Thijn Exoo, van harte gefeliciteerd, super gedaan. Liefs je ouders. Lieve Ryan, na een paar dagen chill heb je vervolgens 100% discipline en doorzettingsvermogen getoond door
in de coronatijd gewoon weer elke schooldag te studeren. Zonder dat wij jou hoefden te porren daarvoor. En mede daardoor ben je geslaagd! We zijn Supertrots op jou! Verdiend! Je bent toe aan het volgende studiehoofdstuk
aan de HAN in Nimma. En natuurlijk uitvinden of je mooiboy-zijn ook daar werkt ;-) Liefs pap, mam & Djo. Bo, van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma, veel suc6 met je kappersopleiding, we zijn trots op jou. Papa
& Mama. Lieve Cameron, we zijn ontzettend trots op je. Je hebt in deze moeilijke tijd je diploma gehaald. Heel veel succes op het MBO. Heel veel liefs, pappa en mamma. Han Reussing, van harte kerel, met het behalen van je diploma. We zijn trots op je! Op naar Nijmegen! Pap & Mam (Hans en Joanneke). Dag Jel, gaaf dat je het hebt gehaald! Enorm gefeliciteerd namens pa, ma, Amber, Silas en Boas. Van harte gefeliciteerd Fleur van Kesteren met het
behalen van jouw HAVO-diploma. We zijn supertrots op jou! Lieve groetjes, Casper en Diaantje. Alwin, gefeliciteerd en op naar de HAN ICT. Trots op jou! Marcelle Immerzeel en Esmee Hermsen. Stijn Bouhuijs, van harte gefeliciteerd. We zijn trots en hebben je zien groeien tot een zelfverzekerde op beide benen staande jongeman. Veel succes met je studie Bouwkunde. Mark, Natalie en Jasper. Van harte Kim met je diploma, topper! Veel succes met
je vervolgopleiding in Doetinchem. Groetjes uit Fryslân van Robert, Sigrid, Jens en Brent Nugteren. Mitchel de Ruiter, gefeliciteerd met je HAVO-diploma, we zijn trots op jou! Papa, Mama en Lisanne. Bradley Collin Limburg, yes…
je diploma in the pocket! Proficiat!!! Sam, van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma, een knappe prestatie. Wij zijn supertrots op jou en wensen jou veel succes met je vervolgstudie. Maar nu eerst genieten van
een hele lange vakantie!! Liefs Marco, Chantal, Finn, Mijntje. Martijn Baars is geslaagd. We zijn trots op hem. Super gedaan. K. Schalen. Trots op jou Senn! Met twee vingers in de neus en heel relaxed je Havo-diploma gehaald!
Op naar het VWO! Susann, Patrick, Indy. Camiel, je hebt een TOP-prestatie geleverd!!! Onze complimenten voor je inzet en discipline! We zijn supertrots op je kanjer! L+G+G=C. Kim Tonissen, van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma. Je bent een topper. Liefs papa en mama. Levi, eindelijk geslaagd! Supertrots op jou, mijn zoon! Veel liefs je moeder Sanseree Weijman. Bibilot, hard werken en topfocus hebben je dit diploma opgeleverd.
Ga zo door, we zijn supertrots. Pap & mam. Lieve Vera, wat heb je het ontzettend goed gedaan! We zijn supertrots op je. Wat heb jij een veerkracht laten zien dit afgelopen jaar! Dat neem je mee voor de rest van je leven. Je bent
een sterke meid! Je gedrevenheid, zelfstandigheid en gezelligheid vinden we geweldig! En nu International Social work op de HAN in Nijmegen. Veel succes! Veel liefs, papa, mama, Ties & Teun. Bram van den Born, hard gewerkt voor jouw HAVO-diploma, een geweldige prestatie. Gefeliciteerd TOPPER! Marco van den Born en Bianca Janssen. Gefeliciteerd Wout met je diploma! Knap gedaan jongen! Nu heerlijk naar Nijmegen, maak er wat van! Groet,
Gijs, Anna, Mark en Nanke. Maria Younan, na vijf bijzondere jaren, zijn wij trots op onze dochter en het Candea Team. Alle geslaagden: gefeliciteerd! Ouders van Maria Younan. Lieve Mark, van harte gefeliciteerd met je diploma!
Op naar de Veva! Wij zijn trots op je, Rogier & Bianca, Lara. Danisha VH, wat zijn wij ontzettend trots op jou! YOU DID IT! Dik verdiend. Bjorn, mama, Cecil, Dayenne en Falco. Quinty Dodenbier, we zijn supertrots op je. Op naar een
nieuwe uitdaging! Dikke knuffel, Papa en Mama. Lieve Xander, you did it. Volste vertrouwen in jou!! Ga ervoor kanjer, megatrots op jou! Edwin en Mama. Van harte gefeliciteerd Justin Jacqx, veel succes op de HAN in Nijmegen!
Namens je ouders en Danique. Gefeliciteerd met je VWO-diploma, Bo! Super gedaan! Liefs van de families Erdhuisen en Mattijssen. Lieve Nina, gefeliciteerd met je havo-diploma, we zijn supertrots op jou. Liefs. In precies vijf
jaar is Topper Thijmen Roelofs geslaagd voor zijn Havo-diploma. Echt super gedaan, gefeliciteerd. Erica, Rob en Sam. Quintine Sol, geweldig gedaan en een fantastisch resultaat! Succes met Computing Science aan de RU. Pa,
Ma, Gwendolyn en Xynthia Sol. Lieve Tess, gefeliciteerd met het behalen van je diploma. We zijn supertrots op jou. Op naar een nieuw avontuur. Liefs, papa, mama en Stan. Thijme, gefeliciteerd. Knap gedaan, gesleurd en getrokken aan het NT/NG-profiel. Nu kun je je economieknobbel gaan inzetten op de HAN. Heel veel succes van Alieke, Max, Alinda en Roland Mulder. Lieve Ellis, proficiat met het behalen van je MAVO-diploma! Goed gedaan! Je
mag trots zijn op jezelf, dat zijn wij ook! Liefs van papa, mama, Luc en Roos. Lieke Harder, vijf jaren Havo met veel leuke en minder leuke gebeurtenissen, waarin je hart, lef en discipline hebt getoond. Deze hebben je gevormd
tot wie je nu bent, een echte doorzetter met veel karakter. We zijn ontzettend trots op jou! Liefs, Lisa & Stijn en Papa & Mama. Gefeliciteerd Milan van Dijk met je VWO-diploma. Super gedaan! Heel veel succes op TU Twente.
Marco, Jacqueline en Isis van Dijk. Ginaro, van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma. Liefs van Mama, Robert en Yara. Femke Hooijman, geslaagd voor het VWO! We zijn trots op je! Fijne zomer :) Pien, René en Inge.
Lieve Sigrid, wat heb je gestreden! Je HAVO-diploma heb je méér dan verdiend. We zijn ontzettend trots op je!! Auke en Mama. Hard gewerkt Joshua Snaas, op zoveel fronten. Mooie plannen en jij kiest gelukkig gewoon je eigen
weg. Trotse mama. Wat een superspannende eindspurt heb je gemaakt, Jasper, maar je bent geslaagd! Supertrots op jou, toppertje! XXX papa/mama. Leon, je bent een topper, nogmaals van harte gefeliciteerd! Liefs van de Van
Palen-familie. Rutger van Benthem, gefeliciteerd met het behalen van je VWO-diploma! Op naar de volgende stap in je leven, maar eerst nog even genieten van een lange zomervakantie! Jon en Ellen van Benthem. Lieve Nynke,
wij zijn supertrots op jouw harde werk waardoor je nu met een prachtige lijst je diploma hebt gehaald! Angélique, Maarten en Jolijn van der Geest. Lieve Roos, jouw harde werken is beloond met een heel mooi VWO-diploma.
Daar zijn wij heel trots op. Wij wensen jou heel veel succes met je studie in Rotterdam. Naast het harde werken hopen we dat je ook geniet van het mooie studentenleven. Liefs, paps, mam en Sophie. Bart Vermeulen proficiat.
Luna Vicky Emma Andolfo, wij zijn ongelofelijk trots op jou! Je hebt hard gewerkt voor je diploma en het dus ook enorm verdiend. Ondanks alle gekkigheid en drukte in ons hectische huishouden heb je je staande weten te houden en ons allemaal weten omver te blazen met zulke mooie cijfers! Op naar de HAVO. Ook daar ga je lekker shinen, dat weten wij zeker. Love you to the moon and back lieve Luna!! Liefs van mama, Niels en Luca. Ella Ruizendaal, hartelijk gefeliciteerd met je havo-diploma! Papa, Mama, Daniël, Peter en Leo. Leo Ruizendaal, hartelijk gefeliciteerd met je vwo-diploma! Papa, Mama, Daniël, Peter en Ella. Van harte gefeliciteerd Lieke (Peeters) met je
behaalde diploma. Eerlijk verdiend door hard werken en zeker ook talent. Op naar de volgende stap. Lieve groet, Ed Peeters en Monique Wieleman. Casper Bernards geslaagd! Proficiat en ‘Trust me: it’s cool to invest’, ga ervoor!
Rick, Angela en Tom Bernards. Stijn, gefeliciteerd met je VWO-diploma, we zijn trots op je! Heel veel succes met je studie AI in Nijmegen. Papa, mama en Eva. Alise gefeliciteerd. Wij zijn trots dat je jouw diploma overtuigend
hebt behaald. Opgewekt naar het volgende avontuur! Papa, mama, Amber, Maarten en Aniek. Robin. Vijf jaar geleden naar het ‘grote’ Candea. Je hebt er hard voor je diploma gewerkt (zeker het derde jaar) en het niet cadeau
gekregen. Schouders eronder zetten, een harde werker die het van zijn inzet moet hebben is ook precies hoe we jou kunnen omschrijven. Dat maakt ons heel erg trots dat je het voor elkaar heb gekregen om met zulke mooie
cijfers en inzet te slagen voor je Havo-diploma en wij weten zeker dat de nieuwe opleiding met al jouw inzet en gedrevenheid ook tot een succes zal worden. Papa en mama. Gefeliciteerd Thom Hofstra, met je DIPLOMA. Heel
veel succes met je opleiding IB&C op ‘t MBO! Papa, Mama, Stan en Meike. Roan, van harte gefeliciteerd met je diploma! We zijn supertrots op jou! Op naar een nieuwe fase in je leven! Groetjes van Joost, Suzan, Boaz & Silva en
een high five van Tascha. Jack, geslaagt, geslaaghd, geslaagdt. Diploma binnen! Supergoed gedaan. Papa & mama zijn trots op je! Roos Lodewijk, hieper de piep hoeraaa GESLAAGD! Gefeliciteerd lieverd. Wat een leuk examenjaar
had moeten worden werd zo anders. Geen gala, geen examenfeestje, geen vakantie met de meiden… Maaaar geen examenstress, hoe lekker was dat!!! Maar toch niet minder geslaagd. Geniet van je vakantie en op naar je toekomst. Liefs, mams. Zo trots… Onze jongste dochter Juliët heeft haar VWO-diploma behaald! Met haar sluiten wij een Candea-periode af; dankbaar en blij! Jirte, van harte gefeliciteerd. Ondanks dat het een weg met hobbels is
geweest, ben je nu klaar met je middelbare school. We zijn supertrots. Wat een doorzettingsvermogen heb je laten zien. Je bent al gestart op je mbo-opleiding, dat je maar lekker mag genieten van je dansopleiding. Liefs, Mama
Natas en Mama Minke. Van harte gefeliciteerd met je VWO-diploma, Jasper! Wij zijn supertrots op jou! Heit, Mem en Nynke. Jasper, gefeliciteerd met je diploma! Goed gedaan!! Groetjes van je moeder.

