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ALLEMAAL GEFELICITEERD!

Lieve Yanick Grutters, van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw diploma. Wij zijn enorm trots op jou. Dikke kus. Jeroen, Suzan, Erwin, Senne en Xavi. Van harte gefeliciteerd Glenn, wij zijn supertrots op je! Op
naar een volgend avontuur! Liefs, papa, mama en Marly. Trots op jou Glenn! Liefs, Cloë. Lieve Amber, we zijn zo trots op je. Liefs, Mama, Thijs, Mara, Robin, Mees en Sophie. Lieve Floris, van harte gefeliciteerd met het
behalen van je havodiploma. Wij zijn ontzettend trots op jou en houden van jou! Liefs, papa en mama. Je hebt ‘t geflíkt Meike Hofstra: gewoon in 1x gesláágd! Gefeliciteerd met je havodiploma en maak er een goed en
nuttig tussenjaar van… Papa, mama, Stan & Thom. Lieve Sanne, het waren vijf havojaren waarin je keihard hebt gewerkt. Dit diploma is dan ook zo verdiend en we zijn SUPER trots op jou! Dikke knuffel van papa, mama
en Lieke. Lieve Caitlin, geweldig gedaan! Wij zijn enorm trots op jou!! Papa, mama, Quinty en de opa’s en oma’s. Lieve Jasmijn, wauw super gedaan! 🍾 Trots op je 🤗 Nu naar het hbo, heel veel plezier en succes!🍀
Anita, Tommy en Lotte. Lieve Beau en Nova, allebei hard voor gewerkt, dikverdiend, top gedaan! Enorm trots op jullie. Liefs, mama. Lieve Sanna en Julius, havodiploma in the pocket. Gefeliciteerd! Op naar de volgende
stap. Liefs, mama. Lieve Anne, wat een prestatie en doorzettingsvermogen. De afgelopen vijf jaar waren niet altijd even makkelijk, maar je had maar één doel…: je havodiploma halen. En dat is gelukt. We zijn trots op
jou. Liefs, Elle, Ilse, papa en mama. Gefeliciteerd lieve Dani, zooo trots op jou! Liefs papa, mama & Dion. Alicja, van harte gefeliciteerd met je diploma. Goed gedaan. 👍 Top gedaan Koen, je hebt er hard voor moeten
werken maar dat is allemaal niet voor niets geweest, we zijn supertrots op jou, veel succes met je nieuwe opleiding. Liefs, papa, mama en Lieke. Michelle: trots, gefeliciteerd met dit mooie resultaat! Veel succes bij
je vervolgopleiding in Nijmegen! Liefs, van ons. Well done Ruben Adriolo🍾! Op naar een nieuwe uitdaging. Geniet van je welverdiende vakantie in de Ardennen. 👍 Anita, Tommy en Lotte. Wat zijn we super, maar dan
ook supertrots op jou; geslaagd voor je havo!! Lieve Luna, je toekomst wacht lachend op je en wij kunnen niet wachten om je volgende mijlpalen samen met je te vieren. Dikke zoen, mama, Niels, Luca, opa & oma,
love jou!! Do, van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma. Ik ben zo trots op je, vader. Kane, van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma en je hebt het verdiend, trots op jou. Papa. Lieve Maike,
je hebt iedereen nog even extra in spanning gehouden maar het is je gelukt! Gefeliciteerd met je diploma en op naar het hbo. Mama, papa, Rorick en Floortje. Thijs, fantastisch 🤩 geslaagd 💪 wat zijn wij trots op jou.
Dikke kus, mama & Jos. Hey Thijs, wat zijn wij supertrots op jou! Wat een mooie prestatie, gewoon even een havodiploma in the pocket. Toon en Lieve. Lieve Isis van Dijk, Keihard gewerkt en geslaagd! Supertrots op
jou. Veel plezier met je pedagogiekopleiding. Liefs van ons. Bink van harte gefeliciteerd met je diploma! Zo knap dat je dat allemaal gepresteerd hebt. Vooral in combinatie met alle andere leuke dingen eromheen.
Super. Succes op het vwo, dat gaat vast ook prima lukken! Papa, mama, Zilver en Herman. You did it Tommy! 🍾 Wat een mooi resultaat. We zijn supertrots op jou! Gefeliciteerd 🤗 Op naar de HAN. Geniet van je welverdiende vakantie in de Ardennen. Liefs Anita en Lotte. Supergoed gedaan Bibilot, we zijn megatrots op jou. Liefs, pap en mam. Lieve Wessel, het is je gelukt, wij zijn trots op jou. Veel liefs, papa, mama, Ryan, Tess
en Skip. Finn, we zijn supertrots op je! Op naar een nieuw hoofdstuk en een mooie toekomst. Liefs, mama, Dennis en Senna. Lieve Wes Liam: YES het is je gelukt! Wij zijn supertrots op je. Papa, mama en natuurlijk je
broer Demi Jean. Lieve Didi, gefeliciteerd met het behalen van je diploma! Wij zijn supertrots op jou. Liefs, papa, mama en Jayla. Lieve Nora Hengeveld, We zijn trots op jou, voor het behalen van je diploma. En nu op
naar een nieuwe uitdaging. Liefs, papa, mama, Fleur, Aron en Wesley. Laura, lieverd van harte gefeliciteerd. We zijn trots op je. 😘 Liefs, papa en mama. Joy, hard gewerkt, mooie cijferlijst, supertrots! Van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma! Heel veel liefs, Michel, Cindy, Devin, Linda en Jort. Lieve Marit, Wat zijn we supertrots op je! Je bent een topper!!! Liefs, papa, mama, Jens, Iwan & familie. Lieve Mette, you
did it! Wij zijn supertrots op jou. Nu je vleugels verder spreiden. Liefs, papa, mama en Nika. We zijn trots op je, Pelin, gefeliciteerd met je diploma en je mooie cijfers, heel veel liefs van je moeder, vader en je zusje
Ebru. Lieve Dayenne, wat een kanjer ben jij! Nu eindelijk je droom achterna. Gefeliciteerd met je diploma! Liefs, papa, Heidi, mama en Bjorn. Kian van Werven, wat ben jij een kanjer! Wij zijn ongelooflijk trots op je.
Gefeliciteerd met het behalen van je diploma. Veel plezier en geluk met je nieuwe opleiding. Knuffel van mama en Renzo. Lieve Collin, het heeft ons jaren van ons leven gekost maar YOU DID IT! Op naar een mooie toekomst. Love you, papa & mama. Hoi Twan, wat super dat jij je examen hebt behaald. Gefeliciteerd. Wij zijn ontzettend trots op je. Op naar de volgende stap in je schoolcarrière: Sport en Bewegen. Liefs, papa, mama
en Minke. Lieve Daan, je maakte het even spannend maar je hebt het geflikt! We zijn echt ontzettend trots op jou en wensen je heel veel succes met de nieuwe uitdaging maar eerst… vakantie! X papa, mama, Djassa
& Inouk. Jort, gefeliciteerd met je diploma, wij zijn supertrots op je, weer een mijlpaal bereikt!! Nu op naar de VEVA, met als doel de marine. Ga ervoor, je kunt het. Papa, mama en Sem. Tristan - gefeliciteerd - een bewogen vierde leerjaar, maar je mavodiploma is behaald, samen met Joyce van der Linden en Robert Koenders heb jij ze het nakijken gegeven! Lieve Niels Visser, zijn hartstikke trots op jou!! Op naar de volgende studie waar je heel veel zin in hebt! Heel veel liefs, papa en mama. Zenon, super gedaan! Take pride in how far you’ve come. Have faith in how far you can go. Hartelijk gefeliciteerd van Estrella, mama & papa. Zoë, van
harte gefeliciteerd! Wij zijn supertrots op je! Liefs en dikke kus. Papa, Sanne, mama, Jan-Willem en Max! Lieve Romée, van harte gefeliciteerd, hard gewerkt en zo verdiend! Succes op de havo! Martin & Sandra en
Yannick die ook is geslaagd .Lieve Anne-Fleur, wij zijn supertrots op jou! Heel veel plezier gewenst op Aeres in Barneveld. Papa, mama en Tom. Rens, super gedaan, je diploma op zak! Zeker door de quote “er is altijd
wat te doen” 😊 Papa, mama en Geke! Lieve Pien, kanjer, we zijn trots op je! Gefeliciteerd met het behalen van je diploma, zo verdiend! Liefs, papa, mama, Justin en Sterre. Lieve Ashley, supertrots op jou! Gefeliciteerd met je diploma. Xxx mama. Supergoed gedaan Feline, we zijn megatrots op jou. Liefs, pap en mam. Congratulations Tristan de Vries! We are so proud of you! Goed gedaan! We zijn zo trots op je! Love, mama and
papa. Joey, gefeliciteerd kanjer! Voor iedereen die nooit in jou geloofd heeft, maar ook voor iedereen die dit wel altijd heeft gedaan: He did it! Lieve reizende strijdster Veerle, wat heb je gestreden en wat zijn we trots,
en blij voor jou! Nu lekker deze periode achter je laten en gaan doen wat je echt leuk vindt! Veel liefs en knuffels van papa, mama en Mads. Lieve Fee & Linde, jullie zijn toppers! Gefeliciteerd, papa & mama. Lieve Danique, je mavodiploma in één keer gehaald! TOPPER!! We zijn supertrots op jou!! Even lekker lang vakantie en dan op naar de havo! Dikke knuffel van O&O, Joshua en mama. Lieve Danique, je hebt het maar mooi gefikst! Nu door naar de havo! Supertrots op jou! Papa. Lieve Damiën, gefeliciteerd met het behalen van je diploma, we zijn trots op jou! Liefs, papa, mama en Quinten. Lieve Keishana, we zijn supertrots dat je geslaagd
bent! Superprestatie! Enjoy the future! Xxx mama & papa, je broer en broertje, je zusje en oma! Lieve Floor Buurkes. Na vier jaren je mavodiploma behaald. Wat zijn wij ongelooflijk trots op jou. Je hebt het supergoed
gedaan. Je kunt niet alleen goed leren, maar je bent ook een geweldige meid. Succes op het mbo. Liefs mama, papa en Vincent. Mack, gefeliciteerd topper. Supertrots op je. Nu lekker vakantie met vakantiewerk. Daarna
mbo-verpleegkunde, veel plezier. Papa en mama. Relax, komt goed, wat zeuren jullie nou. Yannick, je had helemaal gelijk. Top gedaan, vwo in the pocket. Gefeliciteerd! Martin & Sandra en Romée die ook is geslaagd.
Lieve Thijmen, proficiat met het behalen van je diploma! We zijn zo trots op je! Nu lekker verder genieten van je vakantie. Liefs papa, mama en Dionne. Anouk, gefeliciteerd kanjer! You did it! Hard gewerkt voor je vwoexamen én je toelating voor het Saxion. We zijn trots op jou. Blijf zoals je bent en dan komt alles goed. We wensen je een superleuke studietijd in Enschede toe. Liefs papa, Marion en Ruben xxx. Waanzinnig Niek van
Huet. In één streep naar je vwo-diploma. Super! Pup, mum en Koen. Een topprestatie van je Dylan, vwo-diploma in de pocket! Wij zijn supertrots op jou!! Groetjes van Liane, Carlo en Demi Koenders. Gefeliciteerd met
je diploma, Kian! Wij zijn supertrots op jou, kanjer! Pap & mam. Marco, het was spannend tot het einde maar je hebt het in één keer gehaald, gefeliciteerd!! Richard, Yvonne en Anne. Mitchel, gefeliciteerd!! Na de havo
nu ook vwo in de pocket! Op naar de Koninklijke Militaire Academie in Breda, Suc6 met deze studie en geniet! Een trotse papa, mama en Lisanne. Lieve Jeroen, van harte met je mooie cijferlijst, dat komt helemaal
goed in Tilburg. Knuffel, je ouders en broers. Lieve Jesper, wij zijn heel trots op jou! Je bent een topper! Nu op naar Business Administration. Liefs papa, mama en Dennis. Lieve Pleun, gefeliciteerd, we zijn trots op je!
Lieve Merle, we zijn supertrots op jou! Op naar de WUR! Pap en mam. Lieve Anouck, zonder stress ging jij je examens in, zo rustig en relaxed. En wat denk je? Dik geslaagd! Wat zijn wij trots op jou. Liefs, mama, Britt
en Dana. Anouck gefeliciteerd met het behalen van je diploma. We zijn supertrots op jou. Xxx Papa en Linda. Gefeliciteerd, Casper de Jong B4B, wij zijn supertrots op jou, je hebt het toch maar mooi geflikt! Groetjes
papa, mama, Kirsten, Cooper en opa 🌟. Lieve Thijn, gefeliciteerd met je diploma. We zijn trots op je. Veel succes en plezier op de HAN! Papa, mama, Jorn. Lieve Jack, je hebt altijd gezegd: "Het komt goed!" Soms was
dat voor iedereen om je heen moeilijk te geloven. Je hebt het ons, maar ook jezelf, niet altijd even makkelijk gemaakt... maar het kwam goed. Je hebt je havodiploma gehaald! We zijn supertrots op je. En het blijkt maar
weer dat in jezelf geloven het allerbelangrijkste is! Liefs, papa, mama & Dave. Lieve Vérian van Reem, Gefeliciteerd met het behalen van jouw havodiploma. Ondanks de coronajaren en het onderwijs op afstand, heb
jij iedereen een poepie laten ruiken! We zijn trots op jou en wensen jou succes met je hbo-opleiding, liefs, papa, mama, Youri en Twan. Marit, supertrots op jou met het behalen van je diploma👩 🎓. Liefs, pap, mam,
Nienke. Robin Veldman, van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw havo-diploma. Heel veel succes gewenst met je vervolgstudie. Liefs, papa, mama, Marco en Kelly. Lieve Floor, supergoed gedaan! Liefs,
Nienke, mama en papa. Lieve Juliët, van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw diploma. Wij zijn ontzettend trots op jouw doorzettingsvermogen. Knap gedaan! Veel liefs van Frank, Paulien, Noortje en Lisa.
Lieve Lars Elbersen, gefeliciteerd topper! Super gedaan, wij zijn trots op jou! Liefs, papa en mama. Lieve Hugo, gefeliciteerd met je diploma, you did it! We zijn trots op jou! Rik, Renske & Simone. Sven Jansen, you did
it! Wij zijn onwijs trots op jou! Papa, mama, Eveline, Wim, Olav, Tess, Thijs, Neeltje, Cato, opa, oma en oma. Femke, trots was ik, ben ik en zal ik altijd op je blijven. Blijf jezelf en succes met de stap op het hbo. Groetjes,
mama. Claudia, gefeliciteerd met je diploma. We zijn trots op je. Liefs, papa, mama en Stijn. Lieve Leanne, wat zijn wij ongelofelijk trots op jou vanwege het behalen van je havodiploma! Je hebt er hard voor gewerkt
en dat heeft zich uitbetaald! Succes op je vervolgopleiding pedagogiek, iets waarvoor jij echt gemaakt bent!! Hele dikke kus, papa, mama en Tygo. Lieve Madelief, wat zijn wij trots! In één keer geslaagd voor je havodiploma! Kanjer! Papa, mama, Jur, Vere, Hilde. Well done Owen, supertrots zijn wij op onze kanjer!! Van harte gefeliciteerd met je diploma. Veel succes met je vervolgstudie. Liefs papa, mama en Quinten. Liebe Quinten, du hast das Exam sehr gut gemacht, aber die 8.4 fur Deutsch haben wir nicht im voraus sehen könnten!! Ganz toll, Gratuliere! Dicken Kuss von papa, mama und Jayden. Lieve Thijmen, je hebt het geflikt: het
havodiploma in de zak, super gedaan. Op naar Nijmegen! Kus van papa en Karin, mama en Marco. Lieve Myrthe, You Kicked Ass! Hartelijk gefeliciteerd met het behalen van je havodiploma! Veel plezier en succes op
de HAN Nijmegen! Heel veel liefs van Maya, papa en mama. Lieve Jesse, gefeliciteerd met je diploma. Wij zijn supertrots op jouw. Heel goed gedaan! Succes met je opleiding sport en bewegen. Liefs, papa, mama en
Tim. Lieve Marieke, wat zijn we trots op jou! Geslaagd met supergoede cijfers. Succes op het mbo. Papa, mama en Inge. Lieve Tijs, wat zijn wij ontzettend trots op je!! Het was niet altijd even makkelijk maar je hebt
het super gedaan! Op naar het Astrum College! Dikke kus, papa en mama. Hey Kay, top gedaan! Wij zijn trots op je! Nu door naar het Graafschap College D'ran. Papa, mama en Sven. Kanjer, Bram van harte gefeliciteerd! Erg knap gedaan, hoor! Mooie cijfers: wij zijn SUPER trots op je. Liefs, papa, mama en Anne. "You did it! Supertrots op jou Ylana. Kus mama.'' Lieve Meike Elbersen, gefeliciteerd kanjer! Super gedaan, wij zijn
trots op jou! Liefs, papa en mama. Lieve Lynn, je hebt er heel hard voor moeten werken, maar je bent geslaagd met hele mooie cijfers. Gefeliciteerd lieverd, we zijn ontzettend trots op jou❤ Liefs, mama, Jordan, Sven
en opa. Lieve Rick, gefeliciteerd met het behalen van je diploma. Wij zijn ontzettend trots op jou. Liefs, papa, mama en Stijn. Lieve Naomi, hiep hiep hoera geslaagd!! Wat een prestatie meid, we zijn ontzettend trots
op jou. Dikke knuf, papa en mama. Lieve Jon, gefeliciteerd met je diploma! Goed gedaan vriend! X. Lieve Jay, van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma. Wij zijn supertrots op jou. Veel succes met je vervolgopleiding, papa en mama. Lieve Iris en Lieke, gefeliciteerd ik ben supertrots op jullie. Gr. mama. Jurre, van harte gefeliciteerd met je diploma. We zijn supertrots op jou. Groetjes van ons allemaal! Lieve Tigo, je
mavodiploma gehaald. Goed gedaan, we zijn supertrots op je. Nu lekker genieten van je vakantie. Dikke knuffel, papa, mama, Demi, Luna en Fenne. Lieve Yentl, we zijn supertrots op je. Wij wensen jou veel succes en
plezier op je nieuwe opleiding. Xxx papa mama en Yara. Lieve tuinkabouter, ook wel Samuel.😉 Wij zijn supertrots op jou. Op naar havo. Veel liefs, papa, mama, Benjamin, Catharina en Victoria. Lieve Lincy, gefeliciteerd met het behalen van je diploma, super gedaan! Wij zijn trots op je!! Dikke knuffel van pap, mam en Sven. Lieve Aniek, grote klasse! Geniet van je welverdiende vakantie en op naar de opleiding onderwijsassistent. Liefs, JoMaRe. Gefeliciteerd lieve Puck! We zijn supertrots op jou en jouw enorme doorzettingsvermogen. Liefs van papa & mama, Mees & Lily. Lieve Eva, van harte gefeliciteerd met je mavodiploma! Je hebt het
geweldig gedaan en we zijn trots op je. Heel veel succes op het Graafschap College! Liefs van papa, mama en Stijn. Sanneke, gefeliciteerd met je diploma, super gedaan! Veel plezier en succes straks in Doetinchem.
Liefs, papa & mama en Joselien. Eline Bongers van harte gefeliciteerd. We zijn trots op jou! Veel succes en plezier met de opleiding fashion tailor/specialist fashion. Liefs, papa, mama & Melanie. Lieve Siem, je hebt
het super gedaan en daarom zijn we reuze trots op je! Op naar de volgende (groene) stap! Dikke kussen van ons allen! Hey Jelte, Gefeliciteerd met je vwo-diploma! Supertrots! Veel plezier en succes op de WUR! Liefs
papa, mama en Björn. Lieve Sam, gefeliciteerd met het behalen van je diploma. We zijn supertrots en wensen je veel succes met je studie technische geneeskunde in Enschede! Liefs, papa, mama en Fenne. Jonne,
wat heb je het fantastisch gedaan op het gymnasium en wat zijn we TROTS op je! Maak ook van je Aviationstudie in ❌❌❌ een succes. Wij feliciteren ook graag Hajo, Sam, Stijn, Joost, Bram, Fee en Mira van harte.
Maaike en Silvester. Lieve Claudia, heel erg trots op jou, erg goed gedaan! Liefs, papa, mama, Kiki en Vera. Lieve Sander, van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma, we zijn supertrots op jou! Heel veel
succes met je vervolgopleiding Business Administration aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Papa, mama, Laura en Manon. Lieverd, gefeliciteerd met het behalen van je diploma! Wij zijn zo trots op je! Op naar
Amsterdam! Liefs van pappa en mama. Lieve Monique, je harde werken is beloond, daar zijn we trots op! Veel succes op de HAN. Liefs van papa, mama en Daphne. Lieve Jill Hengeveld, gefeliciteerd! Je bent een topper, maar dat wisten we al. You're lucky enough to be different, never change. Papa, mama, Isa en Perro! Wat zijn we supertrots op jullie, Gina en Amy Koense. Jullie hebben hard voor jullie vwo-diploma gewerkt. Nu
op naar Nijmegen! Dikke kus, mama, papa en Nicolas. WAUW MIRA!! Nu kon je eindelijk doen wat Duncan al eerder deed;D Van HarteHarteHarte & heel veel plezier met je studentenleven aan de Radboud Universiteit!! Dikke zoen & Loveya, papsmamsmatopadedasaša&opaenomaenzo. Top gedaan Koen!!! Het vwo-diploma is in the pocket. Trots op jou. Succes in Nijmegen. Liefs jouw broers en pap & mam. Britt, al die jaren alle
ballen hooggehouden. En het is je gewoon gelukt. Wij zijn supertrots op jouw kanjer. Papa, mama en Fenne. Lieve Estelle, je hebt ons aangenaam verrast door met een Houdini-ontsnapping alsnog je examen te hebben gehaald. Trots en van harte gefeliciteerd! Mama, papa, Timber & Rodin. Lieve Iris, van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma. Wij zijn supertrots op jou. Liefs, papa, mama en Myrthe. Gefeliciteerd
lieve Maj, we zijn supertrots op jou. Veel plezier in Maastricht ❤. Papa, mama, Jur & Fleur. Giedo, Kerel, wat een topprestatie heb je geleverd! De route liep wat anders maar het resultaat is om trots op te zijn! En dat
zijn we. Leonie en Gerwin. Goed gedaan Berbinni!

