
	 	 	 	 	

	

	

	

	

	

	

	

 

Lieve mensen. 

Wat hebben we een indrukwekkende week achter de rug samen met onze gasten 
van maandag en onze jongeren die 3 weken lang keihard hebben gewerkt: muziek 
gemaakt, getekend, geluisterd naar muziek. 
Groep 8 nam afscheid van hun project: “(Ver)haal de wereld naar je toe.”  
Ze gaan een nieuwe wereld verkennen, andere studierichtingen volgen en naar een 
andere school. 
Op deze laatste inloopochtend was Ted Lenssen te gast, een bijzondere 
tekenkunstenaar, die ons allemaal een workshop heeft aangeboden. Heel 
interessant en uniek. 
Het werd stil in het Dienstencentrum waar ze samen werkten aan een eigen 
stripfiguur. 
Daarna hadden we een echte professor op bezoek, een professor in de Humor, Wim 
Hendrix uit Melderslo met een lezing hoe je creatief kunt omgaan met taal, alles 
doorspekt met humor. 
Hij kreeg de lachers op zijn hand. Wij met z’n allen zaten op de universiteit van 
Tienray, om niet te vergeten.  
KUNST was er in alle vormen: Haarkunst door Vera van de Pol, erg mooi. 
Een levend standbeeld ook door Vera gecreëerd, super. 
En dan ons eigen muziekgezelschap, wat ontzettend mooi kunnen deze jonge 
mensen al  spelen! 
We waren allemaal onder de indruk en stil. Jammer dat ze nu niet meer samen met 
ons aan projecten werken. 
Woensdag 15 juni hebben we met wethouder Roy Bouten en onze jongeren de 
zelfontworpen vlag mogen hijsen bij Tegelstudio Tienray. Een uniek gebeuren. 
Ouders, Opa’s, Oma’s en geïnteresseerden waren hierbij aanwezig. 
Er werd ook weer gemusiceerd. Knap, een pluim hoor! 
De wereld wacht op jullie nu jullie het basisonderwijs vaarwelzeggen. 
Er werd ook een tegel gelegd waar alle kinderen van het project: “(Ver)haal de 
wereld naar je toe.” hun naam hebben op geschreven, voor altijd! 
 
Warme groet,  
 
Bestuur en C0-team NaoberzorgPunt KanZ Tienray.    


