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Sponsorloop Duivendrecht voor Western Link:
De Grote beer (basis)school te Duivendrecht die al
eerder speelgoed en schoolspullen aan Welec heeft
gedoneerd, heeft met een sponsorloop ten bate van
Welec een bedrag van €2.000 opgehaald! Bedankt!
Voor dit bedrag is een laag gravel over het hele
voorterrein van de school aangebracht, om vieze
voeten en modder buiten de school te houden.

4e bus aangeschaft:
Door het stijgende aantal leerlingen (ruim 400),
blijft het transport van al die kinderen de nodige
aandacht vragen. In december is daarom een nog
een schoolbus gekocht, verscheept en omgebouwd.
Hier het hele wagenpark naast onze watertoren.

Invoering schoolpasjes:
Omdat ouders soms zelf niet kunnen schrijven en
hun kind veel verschillende namen geven, ontstaat
administratieve verwarring. Wij hebben daarom
schoolpasjes laten maken met volgnummer.
De ouders laten nu bij elke betaling aan de bank het
nummer van het pasje noteren. Op de bankafschriften en kwitanties is dan meteen duidelijk voor welke
kinderen het schoolgeld is betaald. Zo weet de administrateur snel wie hij nog moet aanmanen voor het
schoolgeld en is er op tijd geld voor de salarissen.
Administratief is dit een grote stap voorwaarts.

PTA vergaderingen:
De maandelijkse vergaderingen van het oudercomité
(de Parents Teachers Association) worden steeds
goed bezocht. Scholen in Nederland kennen zo’n
grote ouderparticipatie niet. Er wordt druk gediscussieerd over het eten, het vervoer, de kwaliteit
van het onderwijs etc. Leraren over wie klachten
zijn, krijgen het soms zwaar te verduren.

*

ANBI status:
onze stichting heeft nu
de ANBI status verkregen. Onze aanvraag is
goedgekeurd door de
belastingdienst. We zijn
trots op deze erkenning.
Giften, ook die uit 2012, komen in aanmerking voor
belastingaftrek.

*

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan
BELIRA komen in aanmerking voor belastingaftrek. Zoek op
www.belastingdienst.nl naar ANBI, giften, schenkingen.

