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De burgemeester heeft woord gehouden, toen hij 

ons bij de opening van de school (7 september) 

beloofde een aansluiting op het elektriciteitsnet te 

regelen. 

Al eerder waren er signalen dat er iets zou gebeuren, 

maar nu zijn de voorbereidingen in volle gang: langs 

1½ kilometer  zijn de palen geplaatst, zoals op bij 

gaande foto’s is te zien. Nu nog die 220V! 
 

  
En een foto van de palen op het schoolterrein 

  
Huisbezoeken 

Begin dit jaar is begonnen met het afleggen van 

huisbezoeken bij alle kinderen om meer inzicht te 

krijgen in hun huissituatie, waarbij met name gelet 

wordt op de omstandigheden waaronder zij hun 

huiswerk maken.

School blijft groeien!  
Met ruim 400 leerlingen barst de school bijna uit 

zijn voegen en worden sommige klassen te groot. 

Daarom moeten de grootste klassen gesplitst wor-

den. Omdat hiervoor meer lokalen nodig zijn, wordt 

de vergaderzaal/kantine (Assembly Hall) opgeofferd 

aan twee nieuwe lokalen. Door deze operatie moeten 

de kinderen nu de warme maaltijd in hun lokalen 

gebruiken, geen ideale situatie. 

We zijn daarom druk bezig met de voorbereidingen 

van de bouw van een losstaande  Dining & 

Assembly hall bij de huidige keuken. De helft van 

het benodigde geld is al toegezegd, als voor de 

andere helft ook een sponsor wordt gevonden. 

Hier een foto van de splitsing van de Assembly hall: 
 

 
 

De nieuwe hall: een 

dak op palen en al-

leen lage muurtjes 

op zithoogte. 

Er komen wastafels 

voor het handen-

wassen vóór en ná 

het eten. 

Nieuw schoolhoofd. 

De huidige headmaster heeft plotseling besloten er 

mee op te houden zodat er een vacature ontstond. 

Met behulp van de PTA is per 1 mei een nieuwe 

head master gevonden.  

Wij denken dat we met hem een heel goede manager 

in huis hebben gehaald. 
 


