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jan van de craats homepages of uva fnwi staff - tussendoelen wiskunde voortgezet onderwijs in het kader van het
actieplan beter presteren heeft het ministerie van ocw aan slo de opdracht gegeven om tussendoelen voor de kernvakken
nederlands wiskunde en engels te ontwikkelen en te valideren voor het eind van de onderbouw 2 vmbo en 3 havo vwo, tour
de france ad nl - 29 juli nog een keer pijn lijden zei tom dumoulin bij de nos over de slotetappe van de tour de france het
gaat altijd los de etappe naar parijs wordt door iedereen gezien als een feestelijk, protestantse gemeente te oude
wetering nieuws - 25 augustus 2015 belangrijk bericht van kerkkoor 2 gether vakantie nee hoor kerkkoor 2 gether is al
weer begonnen met zingen op maandagavond tenslotte is op zondag 6 september alweer de startzondag waaraan het koor
zijn medewerking verleent, amsterdam online buurt online nl - 13 februari 2010 het muziektheater heeft alles in huis voor
een feestelijk avondje uit met trots presenteert het nationale ballet de nieuwe klassieke avondvullende productie don quichot
in een voor het gezelschap te maken versie van de russische topchoreograaf alexei ratmansky een theater dat straalt aan
de amstel in hartje amsterdam en uitstekende publieksvoorzieningen
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