Guayaquil, 20 december 2014
Beste adoptieouders en donateurs,
Vanuit basisschool Semillero de la Patria, Guayaquil, Ecuador, een kerstbericht namens alle
leerlingen en docenten om jullie te bedanken voor de steun van het afgelopen jaar, jullie
gezellige feestdagen te wensen en natuurlijk een heel goed 2015!
Traditiegetrouw zullen we ook dit jaar een terugblik geven op afgelopen jaar.
De activiteiten
Februari
Half februari sloten we het schooljaar af eerst met de repetities die uiteindelijk gevolgd werden
door de diploma-uitreiking. Een recordaantal ‘groep 8-ers’, sloot de basisschool dit jaar af en is
ingestroomd in verschillende onderwijsinstellingen in Guayaquil. Velen van hen zijn hun
schoolcarrière in groep 1 bij ons begonnen en komen nog regelmatig bij ons langs.
Maria Fernanda kon niet bij de uitreiking aanwezig zijn, omdat ze in de laatste weken van haar
zwangerschap was. Op 21 februari werd onze dochter Sophie Valentina geboren.
Maart
De eerste maand van de vakantie werd zoals elk jaar gebruikt voor het verven van ons gebouw.
Ook werd het plafond op de 2e verdieping gestuukt. Dit verbeterde het aangezicht en moest
gebeuren voordat de tegelvloer wordt aangelegd, ons doel voor 2015. Ook kregen we bezoek
van de voorzitter van stichting School in Ecuador, die alles persoonlijk kwam inspecteren.
April
Hoewel het in Nederland misschien moeilijk voor te stellen is, missen kinderen hun school
gedurende de schoolvakantie. Daarom organiseren we in deze maand altijd allerlei activiteiten.
Zowel spelletjesochtenden, als extra computer-, reken- en taallessen. Ruim 40 leerlingen
kwamen naar deze vrijwillige lessen.

Mei
Na onze grote vakantie begon in mei het nieuwe schooljaar met 1 nieuwe juf, die al snel het
ritme te pakken had. Mei is ook de maand van Moederdag, waarop we alle moeders van de
leerlingen in het zonnetje zetten. De kinderen hadden lang geknutseld en diverse gedichten en
versjes geschreven.
Juni - Juli
In juni vierden we de Internationale dag van het Kind, traditiegetrouw met een clown, sminkers
en een poppenkast. Een bijzonder geslaagd evenement waar je de kinderen nog lang over praten.
Eind juli hadden de kinderen hun eerste repetitieronde, als afsluiter van de eerste schoolperiode.
September
In september werd begonnen met de langverwachte bestrating van de wijk rondom onze school.
Een absolute noodzaak: in de droge tijd is er veel stof, waar de kinderen last van hebben, met de
uitlaatgassen van het drukke verkeer is dat geen goede combinatie. In de regentijd veel modder,
plassen en muggen met soms gevaarlijke ziektes, zoals Dengue. Het is een enorme verbetering
voor het aangezicht, maar ook voor de gezondheid van de bewoners en met name de kinderen
van de wijk.
Oktober
Begin oktober werd er hard gewerkt door de kinderen, want we gingen richting eind van het
eerste halve schooljaar. Dit keer voor het centraal examen georganiseerd door het Ministerie van
Onderwijs. Op hetzelfde moment waren er in heel Guayaquil examens voor alle kinderen voor

de belangrijkste vakken taal, rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde. Na deze zware week
hadden de kinderen 2 weken vakantie om bij te komen. De eerste vakantie sinds begin mei.
Ook begon een computercursus voor onze docenten. Op 6 woensdag- en vrijdagmiddagen
kregen ze les om zelf interessante computerlessen te kunnen geven aan onze leerlingen.
Dit hoorde bij een project van de stad, waarbij we 4 computers hebben gekregen als uitbreiding
van het computerlokaal en ons lokaal van nieuwe computertafels werd voorzien.
Schoolreisjes dit jaar niet in november
Dank zij de financiële steun van onze sponsors kunnen we elk jaar op schoolreisje, maar door de
extra belasting van onze docenten door de cursus, hebben we dat dit keer uitgesteld naar januari.
Kerstfeest en afsluiting schooljaar
Het is bijna Kerst en de school is volledig in kerstsfeer. Alle docentes hebben met de leerlingen
de lokalen versierd. Maandag 22 december vieren we Kerst op onze school.
De kinderen hoeven niet met hun schooluniform te komen, maar zullen ongetwijfeld op hun
‘Paasbest’ gekleed komen. Er zijn diverse korte toneelstukjes gerepeteerd en er zullen vele
kerstliedjes worden gezongen. Aan het eind van Kerstfeest hebben de kinderen per klas een
Kerstdiner, waarbij elke klas zijn eigen Kerstmenu heeft uitgekozen.
Het jaar 2015 start op 5 januari en 16 februari beginnen de laatste examens en repetities van het
schooljaar. De afsluiting van het schooljaar is op vrijdag 26 februari.
Zelf hopen we dan in maart met Sophie naar Nederland te komen.
Ten slotte
Namens alle kinderen, docenten, ouders willen wij jullie weer heel erg bedanken voor de steun
die we ook dit jaar hebben ontvangen. Dankzij jullie hebben we de kinderen een fantastisch
schooljaar kunnen geven.
Als jullie willen bijdragen aan het schoolproject dan kan uiteraard nog steeds op bankrekening
NL15 RABO 0359 8375 81 t.n.v. Stichting School in Ecuador, Bleiswijk.
Sinds een aantal jaar zijn we een ANBI-erkende stichting en daar hoort een website bij, waar u
meer informatie vinden over de stichting, bestuur, financiën: http://www.schoolinecuador.nl
We zijn ook actief op facebook; like onze pagina en blijf direct op de hoogte van al onze
nieuwtjes. https://www.facebook.com/pages/School-in-Ecuador/333432130072687
Namens een ieder die betrokken is bij Semillero de la Patria #1414 een heel gezellig Kerstfeest
en veel gezondheid en geluk voor 2015.
Groetjes,
Kasper Mijnders,
Maria Fernanda Anchundia de Mijnders,
en Sophie Valentina Mijnders Anchundia

