Nieuwsbrief Nr 15 ---- WESTERN LINK EDUCATIONAL COMPLEX ---- mei 2015
Elektra!
In de vorige nieuwsbrief stond dat we weer water
hebben. Nu hebben we eindelijk ook elektriciteit!
Het water wordt nu opgepompt zonder dat lawaaiige aggregaat, dat liep op dure diesel. De keuken kan nu een
koelkast krijgen en ’s avonds is er licht voor de kinderen
van het internaat die hun huiswerk maken en veiliger slapen. Ook kunnen alle 40 computers nu tegelijk draaien.
Er zijn nog meer plannen die dankzij de elektra gerealiseerd kunnen worden. Daarover later...

Het kleuterdagverblijf “Kids Palace” is zo’n succes, dat
uitbreiding nodig werd. De extra verdieping is nu klaar.

Schoolbussen:
De bus die van
Metromas wordt
gehuurd om de kinderen te vervoeren,
blijkt een zware financiële last voor de
school. Een particulier is bereid voor
een lager bedrag het
Deze bus wordt nog overgeschilderd. vervoer op zich te
willen nemen met een bus met het WELEC logo er op
(erg belangrijk!). Overwogen wordt de 4 eigen busjes in
huurkoop aan de chauffeurs over te dragen die hiermee
ook verantwoordelijk worden voor het onderhoud.

Naar hoger onderwijs:
Na vier jaar is het zover, 10 kinderen van onze Junior
High School, (JHS), gaan het landelijke eindexamen
doen. In 2011 begon de school, in 2012 werd de eerste
klas van de JHS gevormd. Nu gaat de 3e klas examen
doen. De proef op de som voor de school, want dat is het
hoofddoel: kansen geven op hoger onderwijs (Senior
High School) door onderwijs van hoge kwaliteit.

Deze extra etage maakt het ook mogelijk dat de 1e klas
van de kleuterschool hier gehuisvest kan worden. Dat
biedt dan weer ruimte om van een klaslokaal een slaapzaal te maken en zo het internaat te vergroten.

Dans door onze kleuters bij de viering…….

Priscillla en Jerry kunnen dankzij onze sponsors naar de examens.

Het succes van Kids Palace

……van het éénjarig bestaan van Kids Palace

