Beste Adoptieouders en Donateurs,

Guayaquil, 17 juli 2015

Het schooljaar 2015-2016 is al weer een paar maanden onderweg. Tijd voor een update.
Even voorstellen.
Dit schooljaar gaan we grotendeels door met het zelfde docententeam.
Juf Yajaira heeft ons wel verlaten, ze woont tegenwoordig in Italië, maar verder hetzelfde team.
Juf Peggy heeft dit jaar klas 1- 2 onder haar hoede en ze krijgt hulp van een assistente.
Juf Isabel doet 3 en 4. Juf Mariuxi klas 5. En Juf Ruth 6 en 7.
Maria Fernanda zal inspringen waar nodig en alles regelen omtrent de school, administratie, etc.
Activiteiten tijdens de grote vakantie 2015
Ook tijdens de grote vakantie in maart/april hebben we niet
stil gezeten. Hier zet ik alles voor u op een rijtje.
1. Verfbeurt van school
Elk jaar worden alle lokalen weer van fris geverfd, zo
ook dit jaar. Dit keer met hulp van jongeren uit de
buurt. Huisschilder Kasper was verhinderd, het
vaderschap eiste zijn volledige aandacht. Alle lokalen,
tafels en deuren zijn geverfd. Het resultaat mag er zijn.
2. Zomerschool
In de maand april hadden we ‘zomerschool’. Ruim 50
kinderen kwamen van maandag tot en met donderdag
voor extra lessen rekenen en taal, maar ook voor andere
activiteiten, zoals muziek, dans en tekenen.
3. Vloer 1e verdieping
De vloer is, dankzij een prachtige gift, voorzien van
tegels, het resultaat mag er zijn!
Start schooljaar

Op 6 Mei begon officieel het schooljaar. Gedurende het
schooljaar zullen we weer vele activiteiten ondernemen waarvan we u op de hoogte zullen
houden! Begin juni hebben we de dag van het kind gevierd en ook onze moeders zijn in het
zonnetje gezet door hun lieve kinderen.
Adoptie- en donateursbijdrage
Een groot aantal adoptieouders en donateurs heeft voor dit jaar inmiddels een bijdrage betaald.
Onze hartelijk dank daarvoor.
Er zijn adoptieouders en donateurs die voor dit schooljaar nog geen bijdrage hebben gegeven.
Mocht u dat niet meer willen, dan danken wij u hartelijk voor uw steun in de afgelopen jaren.
Desgewenst kunt u zich afmelden voor de email. Blijft u dan vooral op de hoogte via Facebook
(School in Ecuador) of via onze website: www.schoolinecuador.nl

Als u wel wilt blijven deelnemen aan het schoolproject dan kunt u uw bijdrage overmaken
op bankrekening NL15RABO 0359 8375 81 t.n.v. Stichting School in Ecuador,
Bleiswijk.
Hartelijke groet, Kasper, Fernanda en Sophie

