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Beste donateurs,  

Na lange tijd van stilte eindelijk weer een berichtje van ons. Het was er door allerlei 
redenen nog niet van gekomen wat te schrijven. Stil zitten doen we overigens niet. 

Record aantal leerlingen op onze school 

Bijna 200 leerlingen - een record (!) - gaan inmiddels alweer ruim 4 maanden tot ieders 
tevredenheid naar school. We zijn natuurlijk erg blij met het record en zoveel ouders die 
vertrouwen in onze school hebben. Wij zitten met dit aantal leerlingen wel praktisch aan 
ons maximum. Nadat we de school we in de vakantie helemaal zelf hadden geschilderd 
en ook een groot deel van het meubilair is vervangen, begon het schooljaar iets eerder 
dan de afgelopen jaren, op 16 april. 

Slecht nieuws 

Echter inmiddels alweer ruim 2 maanden geleden werd onze vrolijkheid ruw verstoord. 
Onze (schoon)vader, tevens conciërge, administrateur en onze steun op school, liep na 
een ongelukkige valpartij thuis hersenschade op. Na een maand op de Intensive Care en 
een paar weken observatie in het ziekenhuis is hij inmiddels thuis, maar aan bed 
gekluisterd. Zijn prognose is vooralsnog onduidelijk, maar wij blijven positief en af toe 
gaat hij een klein stapje vooruit. Zo ademt hij sinds vorige week weer zelfstandig.  

Eerste semester afgesloten 

De kinderen en ook de docentes zijn inmiddels aan het genieten van een welverdiende 
week vakantie. Het eerste semester zit erop. Vorige week waren de repetities en de 
week daarvoor de projectweek. Afgelopen zaterdag hebben we met de docenten het 
eerste halfjaar geëvalueerd en rapport vergaderingen gehad.  

Hieronder een kort overzicht van de afgelopen maanden: 

Juni begon met de Dag van het Kind, muziek, optredens, een clown en natuurlijk een 
diner per klas. Het feest was grootser dan ooits. De kinderen genoten enorm! 

Juli is de feestmaand van de stad Santiago de Guayaquil. Op 25 juli wordt de stichting 
van de stad gevierd, omdat dat de dag is van de beschermheilige van de stad Santiago 
(Sint Jacobus). De kinderen liepen in optocht door de wijk in traditionele klederdracht.  

De laatste week van augustus was de jaarlijkse projectweek. De kinderen hadden 
verschillende thema’s gekozen aansluitend op hun lessen. De projecten werden 
uitgevoerd door de leerlingen en de resultaten werden aan elkaar gepresenteerd in onze 
mediatheek en op het schoolplein. Ook de trotse ouders kwamen kijken.  

September begon met de repetitieweek en nu hebben we een week vakantie om uit te 
blazen.  

Wij bedanken jullie ook dit jaar voor uw steun aan ons project. 

Hartelijke groet, 

Maria Fernanda en Kasper Mijnders 


