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Eindexamen: In de vorige Nieuwsbrief werd al gemeld dat de

Nieuwe Dining Hall:

eindexamenleerlingen het goed hadden gedaan, maar dat nog
gewacht moest worden op de uitslagen. Toen die maar uitbleven, werd geïnformeerd bij de landelijke examencommissie.
Nu bleek, dat alle 13 leerlingen voor één vak (Science) een 10
hadden, en dat werd niet vertrouwd. Ook in alle andere vakken
scoorden onze studenten zeer hoog. Het schoolhoofd en een
docent gingen voor overleg naar het ministerie (een dagreis).
Hoewel de inspectie geen onregelmatigheden kon aantonen – de
examenzaal stond zelfs onder politiesurveillance– werden alle
cijfers voor Science verlaagd naar een 7. Heel onrechtvaardig,
maar de leerlingen konden hiermee wel naar het vervolgonderwijs, en dat was het voornaamste. De intensieve coaching van
deze leerlingen door de leraren ook na schooltijd heeft dus wel
zijn vruchten afgeworpen. Volgend jaar proberen we het weer!

De bouw van de nieuwe Dining Hall is voortvarend van start
gegaan. Het eetlokaal in het huidige boarding house was allang
te klein geworden; er moest in verschillende shifts gegeten
worden. De nieuwe dining hall komt tussen de keuken en het
boarding house. Naar verwachting kan hij voor de
kerstvakantie in gebruik worden genomen.
Het boarding house krijgt er hierdoor
een extra slaapzaal bij.

Trotse docenten met onze 13 kampioenen.

Assembly meetings:
Één keer per week worden alle leerlingen samen met alle
docenten bijeengeroepen op het plein voor de school waar het
schoolhoofd vanaf de trap (te zien op de kopfoto) alle noodzakelijke (nieuws)–mededelingen doet. Dit zijn de zgn.
assemblies. De boys– en girls prefects, zelf leerlingen, zorgen
voor orde en rust. Hier komen o.a. wijzigingen in het rooster,
werkzaamheden in of aan de school, etenskwesties en absentie
aan bod. De kinderen vinden het altijd erg spannend te horen wat
er allemaal aan nieuws gemeld wordt.

De wekelijkse ochtend bijeenkomst.

De eetzaal in aanbouw natuurlijk dicht bij de keuken (zie linksachter).

1e lustrum Schoolfonds: Dit najaar bestaat het schoolfonds
vijf jaar; we begonnen in september 2011 met 10 sponsors en we
hebben er nu 26, dat zijn jullie dus!! Door jullie bijdragen
kunnen zo’n 40 arme kinderen toch naar deze (relatief dure maar
goede) particuliere school. Ook de Nieuwsbrief, die jullie een
aantal malen per jaar krijgen bestaat nu 5 jaar. Het eerste
exemplaar rolde in november 2011 van de persen.

De oude trampoline van onze buren is favoriet bij ons Kids Palace.

