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2e trimester van start gegaan 
Op 9 januari is het 2e trimester van het lopende 
schooljaar gestart met bijna 250 leerlingen. Door de 
grote vraag naar kinderopvang zijn er twee klassen 
in de onderbouw bijgekomen, groep 1 en 2 (dus de 
4 en 5 jarigen). Daardoor hebben we er dus ook 
twee leerkrachten bij. Sommige ouders “vergeten” 
het schoolgeld te betalen. Dus gaat Adinkrah (onze 
manus van alles) op zijn brommer op huisbezoek.  

  
De derde schoolbus is in december in gebruik geno-
men. Daardoor is het vervoersprobleem van de kin-
deren opgelost: ze zijn nu allemaal op tijd op school 
en voor donker weer thuis.  
Hierbij een foto van de nieuwste bus die met ge-
juich wordt onthaald. Nu kunnen ook de kinderen 
uit het verder gelegen Techiman naar onze school. 

  
De chauffeurs worden buiten de haal- en breng uren 
ingezet voor karweitjes in en rond de school, zoals 

het schoonhouden van het schoolterrein en het 
doen van de nodige boodschappen voor de school.  
Wegens de snelle uitbreiding van het aantal klas-
sen is provisorisch begonnen met de opbouw van 
de bovenverdieping. De muren zijn (en blijven 
voorlopig) in ruwbouw opgetrokken.  
De afwerking moet wachten tot er weer geld is.  

  
Het grootste probleem blijft de watervoorziening. 
Drinkwater -in zakjes- wordt dagelijks met een 
vrachtauto gebracht, dat kost zo’n  €20 per dag. 
We hopen dan ook snel over voldoende geld te 
beschikken om een eigen put te slaan met een 
pomp en een grote bovengrondse tank, zodat die 
dagelijkse kosten tot het verleden zullen behoren. 
We hebben hiervoor een subsidie aangevraagd bij 
een kerkgenootschap dat dit soort kleinschalige 
projecten t.b.v. kinderen sponsort.  
Tot onze verrassing is ook al een bewegwijzering 
op het schoolterrein geplaatst, getuige de laatste 
foto (een aardigheidje van de aannemer).  
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