
 

 

 

 

 

 

 

Beste ouder(-s)/verzorger(-s), 

 

Mijn eerste weken op Veluws College Cortenbosch zitten erop. De wijze waarop ik welkom ben 

geheten was erg plezierig en warm.  

 

De overstap naar Veluws College Cortenbosch is een bewuste overstap. Naast 

dat het goed is voor mijn eigen ontwikkeling heeft het te maken met de wens 

om als school, en als scholen in Apeldoorn, stappen te maken om het vmbo 

toekomstbestendig in te richten en de verbinding tussen onderwijs en 

samenleving verder vorm te geven. Hieruit spreekt de ambitie om er 

daadwerkelijk voor alle leerlingen te zijn en hen in staat te stellen díe leerroute 

te volgen die bij hem of haar past. 

 

Ik heb er daarom heel veel zin in om samen met het team van Veluws College Cortenbosch de aan 

ons toevertrouwde leerlingen optimaal voor te bereiden op hun toekomst en ze te helpen op weg 

naar volwassenheid.  

Jan Podt 

CORT VOOR OUDERS NIEUWE STIJL 

 

Een aantal keer per schooljaar ontvangt u in de mailbox de Cort voor Ouders. Deze nieuwsbrief 

voor ouders staat vol met algemene zaken waarmee wij u informeren. Daarnaast staan er ook 

verslagen in van leuke activiteiten die hebben plaats gevonden of plaats gaan vinden. Vaak 

resulteert dit in een niet meer korte Cort en teveel om alles te lezen. Daarom gaan we het vanaf de 

volgende nieuwsbrief anders doen.  

 

De Cort voor Ouders, die u de volgende keer ontvangt, bestaat uit een algemeen deel. Met 

informatie die voor alle ouders relevant is, of uw zoon/dochter nu in leerjaar 1 zit of leerjaar 3. Het 

andere deel zal bestaan uit informatie en/of verslagen, dat interessant is voor ouders uit een 

bepaald leerjaar. Elk leerjaar krijgt dan een eigen Cort voor Ouders. Zo hopen wij het voor u als 

ouder overzichtelijk en goed leesbaar te houden.  

 

Deze nieuwsbrief is nog als vanouds, inderdaad niet al te kort. Maar wel met interessante 

informatie en leuke verslagen. Wij wensen u veel leesplezier! 

 

ONZE EXAMENRESULTATEN TEN OPZICHTE VAN DE LANDELIJKE CIJFERS 

 

Zoals elk jaar zijn ook onze examenresultaten vergeleken met de resultaten van vergelijkbare 

scholen in Nederland en gepubliceerd op de website Vensters VO. Een mooi instrument om tot ons 

te nemen, ervan te genieten, te analyseren, verklaringen te zoeken en indien nodig op zoek naar 

verbeteringen te gaan. Het rode balkje bij Techniek bij VMBO-basis lijkt verontrustend maar wordt 

veroorzaakt doordat er één leerling zijn diploma niet heeft behaald. 

 

 

 

Nieuwsbrief, oktober 2018 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN3_Wt_pTdAhUG_aQKHXLYCR8QjRx6BAgBEAU&url=https://beteor.nl/onderwijs/news-item/jan-podt-benoemd-tot-directeur-vc-cortenbosch-bij-de-veluwse-onderwijsgroep/&psig=AOvVaw3mnY4J2lqD7QTXLa3AXR2v&ust=1535725744816040
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Hieronder staan de behaalde resultaten. We mogen best trots zijn op wat we samen met onze 

leerlingen bereikt hebben! 
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REKENRESULTATEN TEN OPZICHTE VAN LANDELIJKE RESULTATEN 

 

Onlangs zijn ook de landelijke rekenresultaten gepubliceerd. Hierin wordt onze school vergeleken 

met andere scholen. We doen het met de rekenexamens de laatste drie jaar (ver) boven 

gemiddeld! Zie hieronder de resultaten. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROTS OP VMBO 

 

 

Het Veluws College Cortenbosch doet ook dit jaar weer mee met de ‘Trots op vmbo” actie in 

Apeldoorn. Deze actie   is een initiatief van de gemeente Apeldoorn en de drie VMBO scholen uit 

Apeldoorn, waarmee de scholen willen laten zien dat een vmbo-diploma volop kansen biedt voor 

een succesvolle toekomst. Vakmanschap, ambitie, creativiteit, maatschappelijke betrokkenheid… 

Op het vmbo in Apeldoorn is talent in overvloed!  

 

Leerlingen die zich op school, tijdens hun stage of op een andere manier tijdens hun opleiding 

hebben onderscheiden, maken kans op de titel ‘hoogvlieger’. We kijken verder dan het halen van 

hoge cijfers. Van elke vmbo school in Apeldoorn zijn er 3 leerlingen genomineerd en van elke 

school gaat de leerling met de meeste stemmen door naar de finale bij ons op school op  

15 november a.s.  
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Uit het derde leerjaar van Cortenbosch zijn 3 leerlingen genomineerd, die mee doen aan deze 

wedstrijd. Deze hoogvliegers gaan proberen stemmen te werven door zichzelf te 'pitchen'. De 

leerling met de meeste stemmen geeft op 15 november een presentatie voor een jury samen met 

de andere 2 gekozen leerlingen van de andere scholen. Mede door het aantal stemmen dat zij 

hebben gekregen, wordt er een winnaar gekozen.  

 

 

 

 

 

 

 

We duimen met z’n allen dat een van onze drie leerlingen dé Hoogvlieger van Apeldoorn wordt en 

daarmee een jaar lang de ambassadeur van het vmbo. Uiteraard krijgt de leerling(e) ook zelf een 

mooie prijs, bestemd voor zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. 

 

BOEK IN JE TAS (BIJT)

Het PTA van de talen bevat een mediadossier waarin leerlingen 

reflecteren op, onder andere, de boeken die ze hebben moeten lezen. 

Voor leerlingen is de betekenis van het grotere geheel, de volledige 

tekst, maar moeilijk te overzien.  

 

Tegenwoordig begrijpen veel leerlingen app-taal beter dan volledige 

zinnen. Op VC Cortenbosch merken wij dat voornamelijk bij de talen, 

maar ook bij andere vakken waar de vragen complexer zijn en dus 

meer vragen van het begrijpend lezen. 

 

Vanaf de eerste klas lezen de leerlingen leesboeken; soms klassikaal en vaak individueel. Meestal 

zijn de eerste bladzijden van een nieuw boek even inkomen, maar daarna horen wij van leerlingen 

vaak dat ze het daarna ‘in één ruk’ hebben uitgelezen.  

 

Door deze ervaring in combinatie met het feit dat leerlingen zich vervelen wanneer ze snel klaar 

zijn met een toets (en dus moeten wachten totdat de rest van de klas ook klaar is), lijkt het ons 

een goed idee om deel te nemen aan het initiatief BOEK IN JE TAS!  

 

Dus bij elke toets/PTA van elk vak; wanneer de leerling klaar is met de PTA of toets, heeft 

hij/zij een boek of e-reader al naast zich op de grond liggen en kan hij/zij de resterende 

tijd stillezen. 

 

Door dit schoolbreed aan te pakken, heeft elke leerling een boek in zijn tas en 

weet hij dat hij na een toets alleen mag lezen. Immers: een boek BIJT 

tenslotte niet!  

Een initiatief van de vakgroepen Engels, Duits en Nederlands 
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SCHOOLLAPTOPS DYSLECTISCHE LEERLINGEN 

 

Ook dit schooljaar kunnen leerlingen met dyslexie, die geen eigen laptop hebben maar toch graag 

gebruik willen maken van Claroread, hiervoor een schoollaptop gebruiken. Claroread is een 

voorleessoftware waardoor geschreven taal voorgelezen kan worden.  

 

Als uw zoon/dochter gebruik wil maken van een schoollaptop dan kan hij/zij een laptop ophalen in 

ruimte 153. Van belang is dat uw zoon/dochter zich minstens één dag van tevoren inschrijft op de 

intekenlijst (hangt voor ruimte 153) zodat wij kunnen zorgen dat er een laptop beschikbaar is. 

 

Op de dag van de toets haalt uw zoon/dochter de laptop zelf op bij ruimte 153, na de toets mag 

deze daar ook weer ingeleverd worden en moet op de inschrijflijst aangetekend worden dat de 

laptop weer is ingeleverd. Tevens kunnen ook koptelefoons of usb-sticks (voor het opzetten van de 

toets) geleend worden in ruimte 153!  

Mevrouw M. Heck, Orthopedagoog 

 

HUISWERK-/INHAALUUR 

 

Huiswerk-/inhaaluur: 

Na de succesvolle pilot van vorig jaar zullen we ook dit jaar het huiswerk-

/inhaaluur continueren. Dit betekent dat leerlingen elke dinsdag het 7e 

lesuur in lokaal 108 een uur in stilte huiswerk kunnen maken of leren, 

onder toezicht van een docent. Daarnaast kan er na overleg met een 

docent ook een toets ingehaald worden.  

Meneer S. Schrage 

 
 

UPDATE FL@XVAKKEN 

 

Ook dit jaar draaien de Fl@xvlakken van leerjaar 1 en 2 weer op volle toeren. Een aantal 

fl@xvakken worden weer herhaald, maar er zijn ook een aantal nieuwe bijgekomen:  

 Apeldoorn in 2100 

 Filmgeschiedenis 

 Hoe word ik miljonair?  
 Berlijn uit ijsstokjes  

 Ontwikkelen van een reisgids over Amerika  

Kortom; weer veel leuke, nieuwe fl@xvakken, waarbij de leerlingen op een actieve en creatieve 

manier kunnen leren!  

Meneer S. Schrage 

 

DECANENFLITS 

 

In september zijn de ouderavonden geweest waarbij we een korte voorlichting hebben gegeven 

over het LOB-programma. LOB (Loopbaan oriëntatie en –Begeleiding) is een onderdeel van het 

VMBO-programma. Doel is de leerlingen te helpen tot een goede keuze te komen voor een profiel 

(in leerjaar 2) of een vervolgopleiding (leerjaar 3+4).   
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Elke leerling moet aan het eind van het vierde leerjaar een loopbaandossier hebben opgebouwd. 

Hiervoor gebruiken wij in leerjaar 2 t/m 4 de digitale methode Qompas. Hiermee wordt thuis en in 

het mentoruur gewerkt. De opdrachten vormen na drie jaar automatisch een loopbaandossier.  

Naast deze methode zijn er ieder leerjaar LOB-activiteiten waarbij de leerlingen meer te weten 

komen over opleidingen en beroepen.  

 

Leerjaar 3  

 12 november 2018 is de NXTLVL-avond, het jaarlijkse evenement met informatie van én over 

het vervolgonderwijs. MBO-instellingen geven deze avond presentaties over meer dan 

zeventig verschillende opleidingen. Ook is er een grote opleidingenmarkt waar de leerlingen 

in contact komen met studenten en/of docenten van de vervolgopleidingen. Het is voor 

leerlingen en hun ouders een unieke kans om zich in één avond zo uitgebreid te oriënteren.    

 op 28 maart 2019 organiseren wij weer de speeddate sessie op onze school, waarbij de 

bedrijven en opleidingen zich hier komen presenteren. Leerlingen gaan met deze organisaties 

in gesprek en komen erachter wat deze beroepsoefenaars nu in de dagelijkse praktijk doen, 

en of deze richting misschien bij hen zou passen.  

 

Leerjaar 4  

 Begeleiding op maat, waar nodig adviesgesprekken met de decaan. Leerlingen bezoeken zelf 

open dagen van opleidingen waar hun voorkeur naar uitgaat. Een aantal opleidingen 

organiseert meeloopdagen waarvoor de leerlingen zich kunnen inschrijven.  

Mevrouw B. van Vroonhoven en mevrouw M.Huijgen 

 

LEERLING AAN HET WOORD  

 

 

Wij zijn Pien en Isabel uit klas 1F en vertellen graag over onze eerste ervaringen op het 

Cortenbosch.  

 

In de eerste schoolweek hadden wij het brugklaskamp. Nadat we alle spullen in de gymzaal hadden 

gelegd, gingen we op de fiets naar het Klimbos. Alle routes mochten beklommen worden. Het was 

heel gezellig en we leerden elkaar steeds beter kennen.  

 

Terug op school moesten we onze tent, die klaar stond in de gymzaal, inrichten 

voor de nacht. Ondertussen waren de docenten druk in de keuken om onze 

maaltijd voor te bereiden. We hebben gezellig met z’n allen in de aula gegeten. 

In de avond hadden we een schuimparty waarbij meneer Casteel de muziek 

verzorgde. Dat was echt heel leuk! Na het kijken van een film was het bedtijd 

en gingen we slapen in de tent in de gymzaal. Na het ontbijt mochten we weer 

naar huis.   

 

In de tweede week begonnen de lessen. Je krijgt veel verschillende vakken en voor elk vak heb je 

ook een andere docent en lokaal. Dat is best wel wennen in het begin. Tijdens het mentoruur praat 

je met de mentor over allerlei dingen, zoals hoe het gaat in de klas of er zaken zijn die besproken 

moeten worden etc.  

 

Wij hebben al een aantal toetsen gehad. Voor een toets krijg je een cijfer en deze kun je bekijken 

in Somtoday. Elke leerling op school heeft een kluisje. Je jas en de boeken van de lessen die je op 

dat moment niet nodig hebt bewaar je hierin. Wij zijn inmiddels helemaal gewend op school.     
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WAT BEN JIJ GAAN DOEN NA HET CORTENBOSCH 

 

 

Na het behalen van mijn VMBO-TL diploma ben ik HAVO gaan doen op 

Walterbosch. Dit deed ik omdat ik nog niet zo goed wist wat ik nou 

daadwerkelijk wilde gaan doen. Wel ambieerde ik destijds al een beroep 

in de advocatuur, maar dat leek toen onbereikbaar. Na het behalen van 

mijn diploma HAVO ben ik HBO-Rechten gaan studeren in Utrecht. Ik 

haalde daar mijn propedeuse en ben vervolgens naar Universiteit Utrecht 

gegaan om daar de studie Rechtsgeleerdheid te volgen.  

 

Momenteel bevind ik me in de afsluitende fase van deze studie en ben ik bezig met mijn 

afstudeerscriptie waarin de onderzoeksvraag luidt: 'Wanneer en in hoeverre heeft een 

autofabrikant een regresrecht jegens een softwareproducent voor bepaalde programmakeuzes, 

gaten of zwaktes in de software, indien een zelfrijdende auto door de artificiële intelligentie een 

ongeluk veroorzaakt?' Interessant om te zien hoe het recht omgaat met nieuwe technologische 

ontwikkelingen, zoals bij de zelfrijdende auto die momenteel zijn opmars maakt. Half november 

verwacht ik mijn diploma in ontvangst te mogen nemen.  

 

Toen ik op Cortenbosch zat, had ik me deze situatie nooit kunnen bedenken. Van half november tot 

en met februari ga ik aan de slag bij een advocatenkantoor om alvast wat praktijkervaring op te 

doen. In februari start ik met de master Commerciële Rechtspraktijk aan de Universiteit van 

Amsterdam. Deze master duurt een jaar en daarna kan ik uiteindelijk toch aan de slag als 

advocaat. Mooie show!  

Dominic Beumer, oud-leerling VC Cortenbosch 

 

OUDERRESPONSGROEP  

 

 

Elke 2 maanden zit de directie, zoals bekend, met een selectie van ouders om tafel uit alle vier de 

jaarlagen. Aan het eind van vorig schooljaar is een aantal ouders gestopt omdat hun zoon/dochter 

examen heeft gedaan. De ouderresponsgroep kan nieuwe ouders dus goed gebruiken.  

 

Wilt u …… 

 als ouder meepraten en/of meedenken over de ontwikkelingen van onze school?  

 als ouder de kwaliteit van de school positief beïnvloeden? 

 als ouder uw (professionele) deskundigheid inzetten voor onze school? 

 betrokken zijn bij de school en haar leerlingen?  

De directie hoort dat graag!  

 
Aanmelden voor de ouderresponsgroep kan via de directiesecrecretaresse, mevrouw  

A.W. Braun-Hollak (e-mailadres: a.braun@veluwscollege.nl).  

 

  

mailto:a.braun@veluwscollege.nl
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Nog voordat de duisternis zijn intrede deed, liepen tussen de 150 en 175 Cortenbosch leerlingen uit 

klas 1 en 2, hun Asselse Mijl van 1 kilometer. De gymdocenten hadden de hardlopers in mooie 

zwarte shirts gestoken met in het bekende groen de naam van onze school erop.  

 

Alle deelnemers verdienen, naast een medaille, een speciaal flesje Cortenbosch  

wonderwatertje en de roem, een welverdiend applaus! Een bijzonder applaus is er voor  

3 leerlingen (1 meisje en 2 jongens) van Cortenbosch, zij behaalden zelfs een  

podiumplek door een hele snelle tijd te lopen!  

 

WAT SPEELDE ER IN SCHOOL 

 

Zeilkamp 

Ondanks het minder goede weer hebben we een geweldige zeilweek gehad.  
Op de heenreis stond er een stevige wind en moesten de leerlingen flink aan de 

bak.  
Op Terschelling hebben we o.a gewandeld, gefietst, gebowld en spelletjes 
gedaan. Opvallend vond ik ook het doorzettingsvermogen van de leerlingen bij 
het fietsen met een flinke tegenwind. De sfeer in klas 3M1 was prettig en 
gemoedelijk. De leerlingen hebben elkaar goed leren kennen.  
 
Kortom, deze zeilweek is een goede basis voor de rest van het schooljaar. 

Meneer F. Dokman 
 

 
Den Haag 
Ieder jaar gaan de vierde klassen voor een politiek bezoek naar Den 

Haag. Ook dit jaar was het weer zover, en niet in zomaar een week. In 

Den Haag waren na Prinsjesdag de algemene beschouwingen in volle 

gang! Op donderdag 20 en vrijdag 21 september vertrokken de bussen 

richting onze politieke hoofdstad. Op het programma stonden een 

bezoekje aan de tweede kamer, een opdracht met een iPad over het 

Binnenhof en een opdracht in het democratielab.  
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Een hoogtepunt was toch wel dat veel leerlingen op de vrijdag bekende politici hebben gezien. Zo 

konden we tijdens het verhitte debat Mark Rutte, Jesse Klaver en alle andere lijsttrekkers in actie 

zien.  

Naast het educatieve programma in Den Haag kregen de leerlingen ook nog een uurtje vrije tijd. 

Deze werd vooral besteed aan de Mac Donalds of de KFC. Daarnaast hebben de meiden de Primark 

leeg geshopt. Al met al waren het twee hele geslaagde dagen!  

Mevrouw H. van de Wetering 

 
Excursie Scheepvaart/Rijksmuseum  

De vakgroepen Geschiedenis en 2D/3Design hebben de handen ineen geslagen en een excursie 

georganiseerd voor de tweedejaars leerlingen. Het was een leuk en boeiend programma waarbij de 

leerlingen zowel zelf aan het werk moesten als ook aandachtig moesten luisteren en observeren. 

 

Eén groep is gestart bij het Rijksmuseum waar er twee workshops 

werden gegeven, "Dutch Design" en "Citroen van Toen". Bij "Dutch 

Design" kregen de leerlingen de opdracht om van een bestaand 

kunstwerk een geheel nieuw gebruiksvoorwerp te maken. Zij hebben 

eerst het kunstvoorwerp opgezocht in het museum en zijn vervolgens op 

de IPads aan de slag gegaan om hun eigen creatie te maken. Bij 

"Citroen van Toen" maakten de leerlingen een ronde langs schilderijen 

met citroenen. Daarna moesten ze verf maken zoals dat al duizend jaar 

gebeurd, namelijk met eigeel en natuurlijk poeder. Het eindresultaat 

was geweldig! 

 

Vanaf het Rijksmuseum hebben we een wandeling gemaakt naar het Scheepvaartmuseum waarbij 

er onderweg ook genoeg te zien was en de leerlingen hun ogen uitgekeken hebben. Eenmaal 

aangekomen bij het Scheepvaartmuseum zijn de leerlingen opgedeeld in groepjes en kregen een 

tour door het museum met een gids. Het allerleukste was uiteraard het VOC schip! De andere 

groep heeft hetzelfde programma gevolgd, maar zijn eerst gestart bij het Scheepvaartmuseum.  

 

Wij hopen dat de leerlingen hebben genoten! De begeleidende docenten hebben deze dag als zeer 

geslaagd ervaren en wij verheugen ons nu al op de volgende excursie met deze klassen!  

 

PO/VO-Avonden 

Maandag 1 oktober en dinsdag 2 oktober jl. werden de traditionele voorlichtingsavonden PO/VO 

voor het onderwijs in Apeldoorn georganiseerd. In het Sprengeloo, het Edison en in onze school 

werden de leerkrachten van het basisonderwijs en de leerlingen van groep acht met hun ouders en 

vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs ontvangen. Het doel van de avond was ouders en 

leerlingen voor te lichten over de mogelijkheden die het voortgezet onderwijs in onze gemeente 

biedt.   

 

Beide avonden op onze school werden zeer goed bezocht: we hebben per avond ongeveer 750 

bezoekers mogen ontvangen. Mooi aan deze avonden was, dat er zo veel leerlingen bereid waren, 

ns op beide avonden te assisteren. Hier zijn wij zeker trots op en wij bedanken hen dan ook erg 

voor hun inzet!  

Mevrouw A. Liberg 
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WAT SPEELT ER IN SCHOOL 

 

Halloween Party   

Na de herfstvakantie wordt de school omgetoverd tot een ware Halloweendiscotheek voor de 

leerlingen uit het eerste leerjaar op donderdag 1 november. De leerlingen kunnen dansen en 

genieten van de muziek, de aankleding van de school en de kleding van mede leerlingen en 

docenten. Op donderdag 8 november staat eveneens een Halloweenfeest voor klas 2 en 3 gepland. 

Ook deze avond gaan we er een gezellige en feestelijke avond van maken met elkaar!  

 

Het toppunt van deze avonden wordt het spookhuis in de gang bij de handvaardigheid lokalen. Elk 

uur gaat het spookhuis open, waarbij verklede docenten, de leerlingen de stuipen op het lijf jagen. 

Laten we er met elkaar een spannend feest van maken! Klik op deze link om de aftermovie van 

vorig jaar te bekijken! 

 

Kaartjes voor deze feestavonden kosten 5 euro incl. hapjes en drankjes, te koop via de mentor. We 

verwachten iedereen in een mooie Halloween-outfit, want de klas die het mooist verkleed is maakt 

kans op een lekkere traktatie voor de hele klas!    

Teamleiders klas 1, 2 en 3 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pHEFqgDhti0&feature=youtu.be
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Olympic Moves 
Leerlingen uit klas 1, 2 en 3 kunnen zich via It’s learning inschrijven op verschillende onderdelen 

voor het sporttoernooi 'Olympic Moves'. De voorrondes beginnen in april in Apeldoorn en de finale 

is in juni te Papendal. 

 

De leerlingen hebben de volgende keuzes:  
 Trampoline springen (individueel), meisjes en jongens klas 1 en 2 

 Veldhockey (alleen wedstrijdhockeyers) meisjes en jongens klas 1, 2 

en 3 

 Zaalvoetbal, meisjes en jongens klas 1 en 2 

 Volleybal, meisjes klas 1 en 2, jongens klas 1,2 en 3 

 Streetbasketbal, meisjes klas 1, jongens klas 2 en 3 

 Softbal, jongens klas 1 en 2, meisjes klas 1, 2 en 3. 

 Veldloop, meisjes en jongens klas 1, 2 en 3 

We hopen op heel veel inschrijvingen en enthousiasme! 

Vakgroep Lichamelijke Opvoeding  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u op de hoogte blijven?? Volg ons dan op Social media  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjh6vQu_7dAhVLIlAKHZAgDi8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.blariacum.nl/index.php/item/822-blariacumcollege-medeorganisator-regiofinale-olympic-moves&psig=AOvVaw1NaPpjlPGyxoU0vFNQvWCn&ust=1539349952284498
https://instagram.com/vccortenbosch/
https://www.facebook.com/VeluwscollegeCortenbosch
https://twitter.com/vccortenbosch


 

 

 

AGENDA 

 
 

 


