De kracht
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Met ‘Teach’ van
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Tekst Marijke Nijboer

Obs De Piramide in Spijkenisse scoort na drie ‘oranje-rode’ jaren weer
goed bij de inspectie. De inzet van Teach Like a Champion speelde
daarbij een belangrijke rol.
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