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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 school- en andere
projecten in Managua te Nicaragua.

bestuursleden werk hebben aangeboden gekregen bij
de gemeente Managua.
Met het MINED, het ministerie van Educatie, zijn
inmiddels vergevorderde gesprekken om het
Colegio Maaswaal onder te brengen bij het
ministerie. Het Colegio Maaswaal was tot nu toe een
privado. In de nieuwe situatie wordt de school een
autonoma. Hiermee is aangetoond dat het Colegio
Maaswaal bestaansrecht heeft in de wijk en regio 6
van Managua. In de conceptovereenkomst is
opgenomen dat de Stichting Salto Adelante
verantwoordelijk blijft voor het Engels onderwijs,
het Computeronderwijs en de onderwijsvernieuwing
binnen het project “Dynamica”.

Zie ook: www.saltoadelante.com
Zondag 16 maart 2008
Bezoek aan de wedstrijd NEC – SPARTA
De onderstaande leerlingen krijgen deze wedstrijd
aangeboden door accountantskantoor
PriceWaterhouseCoopers. De leerlingen worden
ontvangen in de VIP-Box, met alles erop en eraan.
Best presterende leerlingen waren:

Streekweg Nijmegen
Roy Claus
Ashwin Sewgobind
Michael Scheepen

1B7
2TK1
3 Symbiose

Medische begeleiding op het Colegio Maaswaal.

Oosterweg Wijchen
Wim de Leeuw 1MB2
Femke Noij
1LB1

Vrijdag 16 mei 2008
De traditionele Nicaragua-dag voor de Streekweg en
de Oosterweg is weer in voorbereiding. De
sponsorkaarten worden dit jaar gesteund door
Schekman Elektrotechniek BV uit Nijmegen.

De dag van het boek.
Het ministerie van Onderwijs neemt de kosten van
onderhoud gebouwen, salarissen van de leerkrachten
en de sociale lasten over. Dat scheelt de stichting
een behoorlijke kostenpost en dit geld komt dan vrij
voor onderwijsvernieuwing, medische post en gaarkeuken en nieuwe schoollokalen.

Vergadering met de ouders van de leerlingen.

Managua, februari 2008
Hier zijn enkele zaken te melden:
De voorzitter, Don Yissel, en bestuurslid, Mario
Campbell, hebben te kennen gegeven dat zij willen
stoppen met de bestuurswerkzaamheden. Dit is
mede ingegeven door het feit dat beide

Dit jaar werkt het Maaswaal College en het Mondial
College samen aan het project. Dit komt omdat de
locatie Streekweg onderdeel is geworden van het
Mondial College.
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.

