
Beste Donateurs, 
 
Zo aan het eind van het jaar 2018 met de kerstdagen alweer voor de deur, willen wij 
jullie graag hartelijk danken voor de steun die jullie ook dit jaar weer gegeven hebben 
aan ons schoolproject. 
Wij hebben vorige week het jaar afgesloten op school met een spetterend Kerstfeest 
door en voor onze kinderen. Elke klas deed mee, sommige klassen voerden een 
toneelstuk op, het Kerstverhaal naspelend, andere deden dansjes en weer andere zongen 
Kerstliedjes, ook in het Engels. Aan het eind van het Kerstfeest hadden alle klassen hun 
eigen Kerstlunch. 2018 is een wat betreft school een goed jaar geweest, we eindigen dit 
jaar na het record van 2017, wederom met een record aantal van 196 leerlingen! 
 
Natuurlijk heeft het ongeluk van mijn schoonvader en zijn situatie na het ongeluk zware 
sporen achter gelaten. Naast dat hij als bouwer en destijds in 2006 een van de 
initiatiefnemers was van de school, was hij ook dagelijks betrokken bij school als 
klusjesman en conciërge. De kinderen hielden erg van hem, hij maakte grapjes met ze, 
sprak ze soms streng toe en op andere momenten gaf hij ze een aai over hun bol of gaf 
hij ze een lolly. Ze noemden hem allemaal opa.  
Nu brengt hij Kerst door in coma in het ziekenhuis en zijn ze vooruitzichten erg somber.  
We laten de moed niet zakken en ook de kinderen hopen dat hij er volgend schooljaar 
weer bij kan zijn.  
 
Op 2 januari beginnen we met de laatste loodjes van het schooljaar. De kinderen hebben 
les tot 25 januari, de afsluitende repetitieweek volgt meteen daarna en eindigt 1 februari. 
Voordat de repetities beginnen gaan we nog op ons jaarlijkse schoolreisje, half januari. 
De afsluiting van het schooljaar zal zijn op maandag 4 februari. 
  
Namens alle kinderen, docenten, ouders willen wij jullie bedanken voor de steun die we 
van jullie gehad hebben. Dankzij jullie hebben we de kinderen een geweldig mooi 2018 
kunnen geven. 
Wij wensen jullie allemaal een fijne jaarwisseling en een gelukkig en gezond 2019. 
  
Met een vriendelijke en feestelijke groet, 
  
Maria Fernanda, Kasper, Sophie en Stephan 


