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Dit bulletin is bedoeld voor leerlingen, 

ouders, bestuur, directie, leerkrachten, 

sponsors en adoptiefouders om op de hoogte 

te blijven van de voortgang van onze 

schoolprojecten in Managua te Nicaragua. 

Stagiaires  
Nikki en Marja (Lerarenopleiding HAN) 

Op weg naar Nicaragua. 

Beide dames zijn inmiddels alweer een 

maand in ons schoolproject werkzaam. 

Marja en Nikki zijn de opvolgers van 

Frank en Wieteke. Zij geven verdere 

invulling aan het onderwijsproject 

“Dynamica”.  Inmiddels weten beide 

dames ook wat het Hurricane Season 

inhoud. 

Orkanen Felix en Henriette 

veroorzaken chaos in Centraal 

Amerika (7 september 2007). 

MIAMI - De orkaan Felix heeft dinsdag klasse 

vijf bereikt, de hoogste categorie van de 

zogeheten Saffir & Simpson-schaal voor 

orkanen. En tropische storm Henriette is 

dinsdag uitgegroeid tot een orkaan, toen die de 

Mexicaanse westkust bereikte, meldde het 

Amerikaanse Nationale Orkaancentrum NHC. In 

de Midden-Amerikaanse landen Honduras en 

Nicaragua zijn duizenden mensen op de vlucht 

geslagen voor orkaan Felix. De orkaan raast in de 

richting van de Caribische kust van beide landen. 

Vanuit het zuiden kwam Henriette richting 

Nicaragua en bracht eveneens overvloedige 

regenval. Deze foto is genomen in Puerto Cabeza, 

waar Felix de nodige vernielingen aangericht 

heeft en 40 doden eiste. 

Colegio Maaswaal presenteert zich tijdens 

de Nationale Bevrijdingsdag (14 oktober) 

van Nicaragua in het centrum van 

Managua. 

Oefenen in de wijk  

 

Start van de Parade door Managua 



 
De mars op 14 oktober j.l.  

Iedereen heeft erg zijn best gedaan om er een 

mooi feest van te maken en dat is zeker gelukt. 

Ik heb de foto´s, die gemaakt zijn op die dag, 

bijgevoegd. Mario en de rest van de school wil 

de stichting hartelijk danken voor de steun die 

deze dag mogelijk heeft gemaakt. 

 Een stukje uit het verslag van Marja en 

Nikki 

We zijn alweer halverwege onze eerste 

schoolweek! Afgelopen maandag zijn we voor 

het eerst naar het Colegio Maaswaal gegaan en 

hebben we kennis gemaakt met Dwayne 

Hodgson (de docent Engels), de rest van de 

docenten en de directrice. De kinderen waren 

allemaal erg nieuwsgierig naar ons en we 

werden door hen meer dan hartelijk ontvangen. 

Voor ons Hollanders is de aandacht van en het 

contact met de kinderen af en toe best maf. Ze 

roepen onze namen (lees: Maja en Niki) al als 

we `s ochtends aan komen lopen, alle 

leerlingen zwaaien en kijken naar ons, ze 

komen in een kring om ons heen staan, ze 

vuren de tal van vragen op ons af en we krijgen 

kadootjes en tekeningen. We hebben vandaag 

zelfs twee ringen gekregen van een meisje  (en 

denk er maar niet over om dingen te 

weigeren, want dat accepteren ze niet!)! Je 

voelt je bijna als een filmster. Deze week  

studeren de leerlingen allemaal liedjes in (de 

hogere klassen in het Engels en de lagere in het 

Spaans),  die ze aanstaande donderdag op een 

`Engelse dag` ten gehore gaan brengen. Voor 

sommigen valt het nog niet mee om de Engelse 

uitspraak onder de knie te krijgen (we kunnen 

onderhand dromen hoe Dwayne klas 6 vertelt 

dat het niet `love`, maar `loves` is), maar het 

enthousiasme waarmee ze zingen is er niet 

minder om! Wij kennen alle liedjes inmiddels 

(na 30 keer horen) uit ons hoofd, dus misschien 

mogen we donderdag wel meedoen. 

 

Dwayne met groep 5 Engels oefenen. 
 

De Opbrengst van de Nicaragua-dag 2007 

Oosterweg:  € 5021,02 

Aannemersbedrijf  P.W. Oosterhout / Welling 

€  1000, - 

Streekweg: €6944,45 

Totaal:  € 12965,47 
 

Wij zijn de leerlingen en alle medewerkers 

van het Maaswaal College dankbaar voor hun 

inzet. 

 

Best presterende leerlingen waren: 

Streekweg Nijmegen 
Roy Claus  1B7 

Ashwin Sewgobind 2TK1 

Michael Scheepen 3 Symbiose 

 

Oosterweg Wijchen 
Wim de Leeuw 1MB2 

Femke Noij  1LB1 

Amanda van Zetten 2TK5 
 

Namens het bestuur van de stichting Salto 

Adelante: 

Jan Hein Hoftijzer, Wilbert van Rijen, Janine 

Klein Willink, Norbert Klein Goldewijk, Afke 

boschma, Jan Hendrix, Tom Pelser 
 


