
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda januari, februari 

26 dec t/m 6 jan Kerstvakantie 

10 januari Spreekuur jeugdagent  

19 januari Proeflessen groep 8 – na het 6e uur lesvrij 

24 januari Presentatie profielwerkstuk leerjaar 4 

31 januari Inhaalmoment PTA leerjaar 3 

1 februari JIJ toetsen t/m lesuur 4 

1 februari Open Dag, leerlingen lesvrij na het 5e lesuur 

7 februari JongerenbedrijvenDag leerjaar 2 

7 en 9 februari OLM gesprekken leerjaar 1 t/m 3 

14 t/m 17 februari Buitenlandse reis leerjaar 4 

16 februari Keuze definitief vakkenpakket doorgeven 

20 t/m 24 februari Voorjaarsvakantie 

 

In dit nummer   

Voorwoord   Opwaarderen printtegoed 

Financiële ondersteuning  Meldbox 

Lesuitval op locatie Heesch  Cultuurdag 2022 

Paracetamol van thuis meenemen  Campagne ‘bijna 18’ van DUO 

Wijziging contactgegevens leerlingen en ouder / verzorger  Informatie van de decaan 

Communicatienet  Webinars GGD terugkijken 

Spreekuur jeugdagenten  Een veilig en knallend Oud en Nieuw 

Vapen, schadelijker dan je denkt          Bericht van Ypse over de Brussengroep 
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Voorwoord 

Beste ouder(s) / verzorger(s) en leerlingen,  

 

De kerstvakantie staat voor de deur en het nieuwe jaar nadert. Anders dan de afgelopen jaren konden we dit jaar samen met de leerlingen 

Kerst binnen de school vieren en zo 2022 afsluiten. 

Ook thuis kunnen we weer Kerst vieren zoals we gewend waren. Dagen doorbrengen met mensen die we dicht bij ons willen houden. Gezellig 

samen zijn, lichtjes aan. Toch is Kerst anders dan vorig jaar. Aan de grenzen van Europa woedt een oorlog waarvan we hier ook de gevolgen 

voelen. Vergeleken bij de mensen die de oorlog meemaken lijken de gevolgen voor ons niet van belang. Toch ervaren veel mensen financiële 

zorgen door de gestegen prijzen van gas, en daardoor ook van levensmiddelen. Wij hebben in het infoblad van de herfstvakantie al gewezen 

op de verschillende mogelijkheden voor financiële ondersteuning. Deze informatie vindt u hierna nogmaals. 

 

De afgelopen periode hebben we ook weer de Heeschweek als vanouds kunnen uitrollen. Zo hebben alle leerlingen deelgenomen aan de 

cultuurdag, waarover verder meer. Ook hebben leerlingen van leerjaar 2 het project Globaland gedraaid. Hierbij hebben ze in een virtuele 

wereld hun eigen land bestuurd! Leerlingen van leerjaar 3 zijn naar Den Haag gegaan en hebben gezien hoe onze parlementaire democratie 

werkt. Onze vierdejaars hebben hun eerste Schoolexamens achter de rug en zijn al druk aan het rekenen wat ze moeten doen om te slagen 

voor hun diploma. 

De leerlingen van leerjaar 2 en 3 zijn in de lessen Loopbaanbegeleiding aan het kijken welk vakkenpakket volgend jaar het beste bij hun past. 

Ouders hebben de informatieavond bezocht en kunnen zo hun kind helpen bij de keuze. 

 

We hopen iedereen in 2023 in goede gezondheid te treffen en wensen onze leerlingen succes in de tweede helft van dit schooljaar. 

Namens het team van Hooghuis Heesch wens ik iedereen fijne feestdagen! 

 

Namens het team, 

Ester van Eggelen 

 

 

Financiële ondersteuning 

Ouders met een inkomen rond het sociaal minimum kunnen financiële ondersteuning krijgen. Omdat er veel verschillende organisaties zijn is 

het soms lastig om de juiste weg te vinden. Een organisatie die met verschillende stichtingen samenwerkt is Samen voor alle 

Kinderen (https://www.samenvoorallekinderen.nl/)   

Via deze website kunnen ouders informatie vinden, tips lezen en een aanvraag doen. Samen voor alle Kinderen zorgt dan dat de aanvraag bij 

de juiste organisatie terecht komt. De kosten waarvoor u mogelijk ondersteuning kunt krijgen zijn heel divers. Het kan gaan om sportlessen, 

sportkleding, schoolspullen, een verjaardagsbox.   

 

 

Lesuitval op locatie Heesch  

Zoals u wellicht in het nieuws al gehoord of gelezen heeft, is het lerarentekort alleen maar gestegen. Vacatures voor vaste uren zijn al 

moeilijk op te vullen en invallers vinden voor (langdurig) zieke collega’s is vrijwel onmogelijk. Tot op heden is het ons steeds gelukt om bij 

langdurige ziekte of vertrek van een collega een vervanger te vinden. Daar zijn we uiteraard erg blij mee. Wanneer een collega een paar 

dagen ziek of afwezig is, kunnen deze uren helaas niet altijd meer opgevangen worden door collega’s. We proberen steeds zo creatief mogelijk 

te zijn om dit te voorkomen, maar helaas lukt dat niet altijd. Een schrale troost is dat onze uitval gelukkig nog ver onder het landelijk 

gemiddelde ligt van 11% uitval van alle lessen, maar iedere les uitval is er natuurlijk één teveel.  Wanneer er uitval is over een langere 

periode laten we u dit als ouders weten, kortdurende uitval is altijd in Zermelo en SomToday zichtbaar, maar u ontvangt daar niets steeds 

nog een mail van ons over. We hopen op uw begrip hiervoor.  

 

 

  

https://www.samenvoorallekinderen.nl/


 

 

Paracetamol van thuis meenemen 

De school verstrekt geen paracetamol. Wanneer leerlingen op school hoofdpijn krijgen is het handig wanneer zij paracetamol in hun tas 

hebben zitten. Soms is een paracetamol de oplossing om dan toch goed de les te kunnen volgen. Ouders zullen dus een paar paracetamol in 

de tas van hun kind moeten doen als zij denken dat dit nodig is. 

 

 

Wijzigingen contactgegevens leerling en ouder(s) / verzorger(s)   

Wanneer er calamiteiten zijn gebruiken wij de gegevens in SOM. Dus het is belangrijk dat deze gegevens up to date zijn. 

Wij merken vaak dat gegevens niet meer actueel zijn of niet bij de juiste persoon binnen de school terecht komen. De gegevens die in SOM 

staan kunt u van elk gezinslid controleren in hun account van SOM. De wijzigingen kunt u mailen naar infoheesch@hethooghuis.nl.  

 

 

Communicatienet 

Sinds het nieuwe schooljaar is er wat veranderd op de website van Hooghuis Heesch.  

Alle praktische informatie die belangrijk is voor onze leerlingen en hun ouders is te vinden op het Communicatienet. Dit stukje website vind je 

via de INFO-knop op de website of via deze link: Heesch (hethooghuis.nl)   

Mocht je dus op de ‘gewone website’ iets niet kunnen vinden dan staat het op het Communicatienet. 

 

 

Spreekuur jeugdagenten  

Enkele jeugdagenten onderhouden contact met scholen in de regio. Scholen hebben daarmee een vaste contactpersoon waarmee zij 

samenwerken om de veiligheid op school te waarborgen. De jeugdagenten willen graag wat meer bekendheid op de scholen. Zij willen door 

middel van een spreekuur het contact met de school en leerlingen verstevigen, problemen snel bespreekbaar maken en hulp bieden waar dat 

nodig is.  

De jeugdagenten hebben ook op onze school diverse keren een spreekuur. Leerlingen kunnen komen met vragen of problemen of gewoon 

een praatje maken. Voor Het Hooghuis zijn er drie jeugdagenten, Talitha Maas, Teun Quekel en Hans van Mierlo. Wanneer er een spreekuur 

is zal een van hen aanwezig zijn.  

Het eerstvolgende spreekuur is op 10 januari van 13:15 uur tot 14:15 uur. Zij zijn dan in de spreekkamer naast het kantoor van de teamleiders. 

Leerlingen kunnen zonder afspraak binnenlopen. 

 

 

 

 

 

  

mailto:infoheesch@hethooghuis.nl
https://communicatie.hethooghuis.nl/heesch/2022/05/31/welkom/


 

 

Vapen, e-sigaretten en shisha-pennen schadelijker dan je denkt 

Op onze school en het schoolterrein geldt een rookverbod, dat geldt dus ook voor het vapen van e-sigaretten en shisha-pennen. Toch merken 

we dat er leerlingen zijn die een e-sigaret of shisha-pen (vapers) gebruiken. Deze vapers zien er vaak aantrekkelijk en onschuldig uit. 

Net als veel experts maken wij ons zorgen over de toenemende populariteit van deze vapers omdat er aanwijzingen zijn dat het een opstap is 

naar het roken van tabakssigaretten. Bovendien zitten ook in deze vapers schadelijke stoffen zoals de verslavende nicotine (niet altijd in 

shisha-pennen) kankerverwekkende propyleenglycol en glycerol en sporen van giftige en carcinogene stoffen. Deze stoffen hebben een 

negatief effect op hart en bloedvaten, luchtwegen, voortplantingsorganen en nierfunctie. Daarmee zijn deze vapers niet de onschuldige 

sigaretten waarvoor ze door slimme marketing mensen worden aangeprezen. 

Een informatieve video over e-sigaretten en shisha-pennen: 

https://www.youtube.com/embed/5RquycuM1_k?feature=oembed 

 

 

 

 

Opwaarderen printtegoed 

Onbeperkt printen kan niet. Het Hooghuis wil duurzaam werken met alle beschikbare middelen. Daaronder valt ook het zuinig omgaan met 

papier, printen en kopiëren. Daarom is de volgende regeling afgesproken: Leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar € 5,00 print-

tegoed van Het Hooghuis. Bij leerlingen die al een printpas hebben worden alle bestaande tegoeden door de school aangevuld tot €5,00, als 

deze lager zijn dan dit bedrag. Als het tegoed tussentijds op is, moet het printtegoed door de leerling worden opgewaardeerd met iDeal via de 

myPrint website. Zie hiervoor: https://hulp.hethooghuis.nl/2019/01/14/myprint-tegoed-opwaarderen-via-ideal/ 

 

De kosten voor papier en afdruk: 

Formaat Zwartwit Kleur 

A5 € 0,05 € 0,15 

A4 € 0,05 € 0,15 

A3 € 0,10 € 0,30 

 
 
 

  

https://www.youtube.com/embed/5RquycuM1_k?feature=oembed
https://hulp.hethooghuis.nl/2019/01/14/myprint-tegoed-opwaarderen-via-ideal/
https://www.youtube.com/embed/5RquycuM1_k?feature=oembed


 

 

Meldbox 

De laatste tijd wordt er gelukkig veel gebruik gemaakt van onze Meldbox. Dat is goed, want op deze manier houden we de school veilig en 

leuk voor iedereen.  

Het komt de laatste tijd ook vaak voor dat er meldingen binnenkomen zonder dat het e-mailadres van de melder achtergelaten wordt. Dat is 

op zich geen probleem, alleen kan ik de melder dan ook niet helpen of van tips voorzien of laten weten wat de vervolgstappen zijn. 

Dus: als je anoniem meldt, kan ik helaas niets voor je betekenen. 

 

Vriendelijke groet, 

Mijnheer Van den Bosch 

 

 

Cultuurdag 2022 

Elk jaar organiseert de sectie Beeldende Vorming/KCKV van Hooghuis Heesch een Cultuurdag waarbij beleving en creativiteit centraal staan. 

Tijdens deze dag hebben alle leerlingen uit leerjaar 1 t/m 4 deelgenomen aan verschillende zelfgekozen workshops binnen het gebied van 

Beeldende kunst, Dans, Digitale media, Muziek en Theater. Er was van alles te kiezen: DJ-techniek, HipHop dance, Camouflage-Grime, 

Fotografie, Game- en Sounddesign,  Musical zingen en Improvisatie-theater. De workshops werden gegeven en begeleid door gastdocenten 

van Kleinkunstig. In de ochtend hebben de leerlingen van de bovenbouw verspreid door de school hun workshops gevolgd en in de middag 

waren de leerlingen van de onderbouw aan de beurt. Het was een bruisende dag en een mooie afwisseling op het jaarprogramma. De 

Cultuurdag wordt mogelijk gemaakt door het Cultuurkaart budget. 

 

 

  



 

 

Campagne ‘Bijna 18’ van DUO 

Scholieren in het voortgezet onderwijs hebben vanaf hun 18e recht op een tegemoetkoming van DUO. Als zij daarna doorstuderen in het mbo 

of ho kunnen ze studiefinanciering krijgen. Een deel van de scholieren is nog niet bekend met DUO en weet vaak niet waar ze recht op 

hebben. 

Met de campagne ‘Bijna 18’ brengt DUO de pagina duo.nl/bijna 18 bij scholieren onder de aandacht. Daar informeren zij hen over de 

tegemoetkoming en zien scholieren ook waar ze recht op hebben bij een vervolgopleiding het mbo of ho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie van de decaan 

Jongerenbedrijvendag dinsdag 7 februari leerjaar 2 

Op dinsdag 7 februari a.s. staat er iets unieks te gebeuren in Oss en omgeving:  

Ongeveer 1200 leerlingen uit het middelbaar onderwijs bezoeken bedrijven en instellingen, die hun deuren openen om de jonge talenten te 

ontvangen!   

Alle leerlingen van leerjaar 2 bezoeken op deze dag drie bedrijven en krijgen zo een kijkje in het bedrijfsleven. Waar houdt een bedrijf zich 

mee bezig, wat houdt het in en is dit mogelijk een bedrijf of sector waar ik later in wil gaan werken.   

 

Vervolgopleidingen en opendagen leerlingen leerjaar 3 en 4 

Leerlingen in leerjaar 3 en 4 zit op dit moment midden in het keuzeproces voor een vervolgopleiding. 

Veel 4e jaars leerlingen hebben zich inmiddels al aangemeld en de nodige intakegesprekken hebben al plaatsgevonden. Sommige leerlingen 

hebben zelfs al bericht dat ze zijn aangenomen. 

Mocht je je nog niet hebben ingeschreven en/of  twijfel je nog over de keuze van je vervolgopleiding dan kunnen de onderstaande tips jou 

mogelijk helpen. 

Ook wanneer je in leerjaar 3 zit is dit het moment om uit te zoeken welke opleidingen er zijn en waar je interesse ligt. Omdat dit best lastig is, 

zijn onderstaande tips ook voor jullie van belang. 

 
  

https://duo.nl/18-jaar-worden/


 

 

Opendagen 

Er staan de komende weken nog wat opendagen of openavonden op de planning. 

Koning Willem 1 college: woensdag 1 februari 2023 van 16.00 uur – 21.00 uur openavond  

link naar informatie over open dagen Koning Willem 1 

Sint-Lucas: zondag 12 februari 2023 – bezoek per tijdvak, dus aanmelden op de site 

link naar aanmelding voor open dag Sint Lucas 

ROC Nijmegen: vrijdag en zaterdag 3 en 4 maart 2023 open dagen 

link naar informatie over open dagen ROC Nijmegen 

Yuverta Nijmegen: zondag 29 januari 2023 van 11:00 – 16:00 uur 

link naar aanmelding voor open dag Yuverta 

Summa College: zaterdag 28 januari 2023 van 10.00-15.00 uur 

link naar informatie over open dag Summa College 

De Rooi Pannen: zondag 15 januari 2023 van 10.00 - 14.00 uur 

link naar aanmelding voor open dag De Rooi Pannen  

 

Staat hier jouw mbo school niet tussen…, niet getreurd. Rond maart organiseren veel scholen nogmaals een opendag.  

 

Doorstroom Havo 

Met de leerlingen in leerjaar 3 zijn wij ook in de lessen LOB druk bezig om te ontdekken waar de interesses liggen. Zo hebben de leerlingen 

van leerjaar 3 op dinsdag 13 december deel kunnen nemen aan de informatie-presentatie over doorstroom naar de havo.  

De voorlichting bestond uit een kennismaking met de havo van locatie Mondriaan, gevolgd door een vragenrondje met leerlingen die de 

overstap al eerder hebben gemaakt. Een soort speeddate. Het was een fijne club leerlingen die enthousiast hebben meegedaan! Hopelijk heeft 

deze voorlichting jullie verder geholpen bij het maken van een passende studiekeuze in het vierde leerjaar. 

 

Vakkenpakket keuze informatieavond leerjaar 2 en leerjaar 3 

Op 29 november en 1 december zijn de informatieavonden geweest over de vakkenpakketkeuze van de leerlingen uit leerjaar 2 en 3. De 

PowerPoint die is gebruikt tijdens deze informatieavond is naar de ouders gemaild. Wanneer u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met 

de mentor. 

De uiteindelijke keuze moet 16 februari gemaakt zijn.  

 

Voor specifieke vragen over vervolgopleidingen, vakkenpakketkeuze en andere studiekeuze vragen kunt u altijd bij mij terecht. 

s.deelen@hethooghuis.nl of loop bij mij binnen. 

 

XL-lessen wiskunde 

Vanaf dinsdag 17januair beginnen de XL-lessen wiskunde voor vierdejaars leerlingen van Heesch, die met hun diploma naar de havo willen. 

Om een goede aansluiting te hebben voor de vakken economie en/ of wiskunde is het belangrijk om de lessen wiskunde_XL te volgen. De 

aanmeldlink is op 13 december naar iedereen gestuurd. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 6 januari 2023. 

 

 

Webinars GGD terugkijken 

Op donderdag 24 november 2022 heeft de Webinar voor ouders over “mentale gezondheid bij jongeren” plaatsgevonden. Allereerst willen we 

alle kijkers bedanken voor hun deelname en het insturen van vragen via de chat. De Webinar kan worden teruggekeken op onze website. Ook 

zijn de veelgestelde vragen met daarbij de antwoorden, en de tips voor ouders en jongeren op onze website geplaatst. 

De Webinar, de antwoorden op de vragen en de tips zijn terug te vinden via onderstaande link: 

https://stormaanpak.nl/jongeren-en-ouders/webinar (let op: scroll helemaal door naar beneden) 

 
  

https://www.kw1c.nl/open-dagen/
https://www.sintlucas.nl/nieuws/12-februari-open-dag-mbo/#:~:text=Voor%20onze%20mbo%2Dopleidingen%20hebben,locaties%20in%20Boxtel%20en%20Eindhoven.
https://www.roc-nijmegen.nl/nieuws/we-helpen-je-de-komende-weken
https://www.yuverta.nl/mbo-nijmegen/open-dag-29januari-85cbc86a/
https://studiekeuze.summacollege.nl/agenda/item/462
https://derooipannen.nl/open-dag
mailto:s.deelen@hethooghuis.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstormaanpak.nl%2Fjongeren-en-ouders%2Fwebinar&data=05%7C01%7Ch.bastiaans%40hethooghuis.nl%7C8788ad0d29fe4a506d7708dad8f2b315%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C638060834135386858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=K16r%2FKjCe3yn%2FT27Ght%2BdTKTsUdn3D4ntIbM%2F%2BAmEAw%3D&reserved=0


 

 

Een veilig, gezond en gelukkig 2023! 

Mocht de link niet werken, ga dan naar: 

https://stormaanpak.nl/  >Klik vervolgens boven in de balk op “Jongeren en ouders”  >Klik vervolgens op“Webinar”  >scroll helemaal naar 

beneden. Hier vindt u de Webinar, de antwoorden op de vragen en de tips. 

 

Met vriendelijke groet, 

GGZ (Stormteam) 

 

 

Via bureau HALT informatie over een veilig en knallend oud en nieuw! 

Wanneer is vuurwerk STRAFBAAR? 

• Bij het afsteken van vuurwerk vóór 18:00 uur op 31 december 2022 en na 02:00 uur op 1 januari 

• Bij het afsteken van vuurwerk in een vuurwerkvrije zone 

• Bij het kopen of verkopen van illegaal vuurwerk 

• Bij het afsteken van illegaal- en knalvuurwerk 

• Het geweld richting de politie, ambulance of brandweer wordt dubbel zo zwaar gestraft 

De GEVOLGEN van het afsteken van illegaal vuurwerk 

• Je kunt een straf krijgen, met mogelijk een strafblad als gevolg 

• Je moet zelf de schade vergoeden 

• De ergste verwondingen komen door illegaal vuurwerk 

Vooral wel doen als je VEILIG vuurwerk wil afsteken 

• Altijd een veiligheidsbril op doen 

• Gebruik een aansteeklont 

• Steek vuurwerk maar 1 keer aan 

• Houdt altijd afstand 

Algemene WEETJES over vuurwerk / oud en nieuw 

• Elk jaar is er 15 miljoen euro aan schade door vuurwerk 

• Afgelopen jaar waren er 773 slachtoffers als gevolg van vuurwerk 

• De helft van de slachtoffers was onder de 20 jaar en een kwart (25%) onder de 12 jaar! 

• Door het vuurwerkverbod waren er vorig jaar veel minder gewonden 

• Een speciaal politieteam kijkt online mee naar de verkoop van illegaal vuurwerk 

Wat je vooral WEL kan doen voor een KANLLEND en VEILIG oud en nieus 

• Samen op stap gaan naar een tof event 

• Samen naar een vuurwerkshow in de buurt gaan 

• Een feestje organiseren voor je familie en vrienden 

• Een nachtje weg gaan met je vrienden 

• Op 1 januari een nieuwjaarsduik doen 

TIPS bij groepsdruk 

• Loop weg (verzin desnoods een smoes)  

• Durf nee te zeggen 

• Zoek een medestander in de groep 

• Doe alleen dingen waar je zelf achter staat 

• Bedenk een tegenvoorstel 

• Praat erover met anderen 
 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstormaanpak.nl%2F&data=05%7C01%7Ch.bastiaans%40hethooghuis.nl%7C8788ad0d29fe4a506d7708dad8f2b315%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C638060834135543083%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=m6iArA5nXqCtV%2BIuALw3nxaq0sO4SlwJ%2BCcvWaBfO1A%3D&reserved=0


 

 

Bericht van Ypse over de Brussengroep 

Ypse start op 8 januari in Uden met de Brussengroep, voor broers/zussen van kinderen met een beperking of een andere psychische 

kwetsbaarheid zoals AD(H)D of autisme. Ook in andere regio’s zijn Brussengroepen. Meer informatie vindt u op hun 

site: https://www.ypse.nl/preventie/groepsaanbod-jeugd/brussengroep/ 

Voor de groep in Uden vindt u hieronder hun flyer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ypse.nl%2Fpreventie%2Fgroepsaanbod-jeugd%2Fbrussengroep%2F&data=05%7C01%7Ch.bastiaans%40hethooghuis.nl%7Cb859bd4c72794553a12908dae4142b13%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C638073072513587939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=V3rW3mLpEEzZYAVNTo%2B%2FMkR%2Bp34gDeyZdvX%2BFvhL1Ek%3D&reserved=0


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  


