
 
De oudste kinderen (5-6 jaar) van “Kids Palace” wachten op hun busjes 
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Vloeren 2

e
 verdieping 

Twee jaar geleden verwoestte een tropische storm het dak 
van de school. Mede door de steun van sponsors werd het 

dak snel hersteld. Maar de vloer (580 m²) van de boven-

etage stond dagenlang bloot aan de heftige regens. Het 
goedkope cement zoog het water gretig op en is zo bros ge-

worden dat er steeds meer gaten en kuilen zijn ontstaan. 

Opvullen helpt niet, dat raakt weer los. Daarom zijn kort 
geleden de vloeren in de bovenlokalen betegeld. Belangrijk 

tegen stof en er kan eindelijk weer goed gedweild worden.  

 
Betegelen was de enige oplossing 

Frisbees: 
“FrisbeeWorkShops.nl” 

deed ons een dozijn fris-

bees cadeau. We ver-

gaten te vertellen dat de 

bolle kant boven moet en 

ook dat de schijf moet 

draaien om te zweven. 

Dat komt nog wel! 

Frisbees zijn robuust en 

relatief goedkoop. Na 

goede instructie zullen 
de kinderen zich in de 

pauzes heus vermaken. 

Frisbeeën is heel goed 

voor het verbeteren van 

de oog-hand coördinatie.  

*Oude naaimachine? Bel 020-4611727  of mail Patrick: parken45@gmail.com 

 
Muurschilderingen  

 
Van een aantal lokalen zijn de muren opnieuw geschilderd 
en in de laagste klassen voorzien van plaatjes zoals wij 

vroeger met aap-noot-mies begonnen. 
 
Crash: de verregende vloer was niet de enige tegenslag. De 
remmen van de tegenligger weigerden bij het inhalen. Wonder 

boven wonder waren geen gewonden. Onze chauffeur had zijn 

riem om en de bus was verder nog leeg. Iedereen rijdt daar on-

verzekerd: er moet weer een vervangend busje gekocht worden. 

  
Aantallen leerlingen, docenten en stafleden. 
Om u nog eens een idee te geven over de omvang, hier wat cijfers: 

 Leerlingen school: ......... 468   docenten .. 24   staf .. 17 

  Kinderen Kids Palace ... 358    leidsters en staf ....... 33
(Staf: chauffeurs, beveiliging, schoonmaak, hoofd, administratie en keuken.) 

Dankzij Western Link hebben 74 mensen nu werk en inkomen. 
*Oude computer? Bel 020-4611727  of mail Patrick: parken45@gmail.com 


