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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.

Zie ook: www.saltoadelante.com
KPA subsidies gestopt
Met de afronding en verantwoording van het
vorige project bij de LBSNN werd tegelijk het
nieuwe project ingediend. Per kerende post
werd vanuit het ministerie medegedeeld dat de
subsidies met onmiddellijke ingang van 2011
werden gestopt.
Dit is goed balen want dat scheelt ons 50%
bijdrage van de Nederlandse overheid.

Studenten Han
Voor Augustus tot Oktober 2011 staan
Nadja Driessens en Rob Surminski in de
startblokken om door te gaan met het
onderwijsproject Dynamica.

De opbrengst van de Nica-stand tijdens de “Open Dag”van
februari 2011 was € 226, -

Zij zijn al druk met de voorbereidingen bezig
en zitten op Spaanse cursus om zich de taal
eigen te maken.

Op dit moment wordt er één project
uitgevoerd voor een bedrag van € 8500,Dit project was al toegezegd, daar het niet
meer te doen was met zoveel kinderen op twee
wc`s.
Betreft:
Uitbreiding school, toiletgebouw
en

Aanschaf van nieuw aanvullend
meubilair voor de klassen.
De school wordt momenteel bezocht door
350 leerlingen en heeft men een tekort aan
40 leerlingensetjes (pupitres).
en
De aanschaf van didactische materialen.
Voor het schooljaar 2011.

Nicaraguadag 7 juni 2011
Op dinsdag 7 juni is er weer de jaarlijkse
Nica-dag. Gezien de huidige
ontwikkelingen hopen we dat onze
leerlingen hun uiterste best doen om van
deze dag een succes te maken. Op deze
dag is ook onze contactman uit Nicaragua,
Bart van der Meulen, aanwezig.
De best presterende leerlingen van het
afgelopen jaar hebben inmiddels hun
uitstapjes gehad. Ook voor de komende Nicadag zijn er weer voor de best presterende
leerlingen en klassen per jaarlaag uitstapjes en
eten.

Schoonheidsbehandeling bij
schoonheidsinstituut Penso te Nijmegen

Voetbalwedstrijd NEC – Roda JC
1 mei 2011.
Deze wedstrijd werd met maar liefst 5 – 0
gewonnen door NEC. Het weer was
prachtig en het was goed toeven op de
tribune.

De meiden laten zich lekker verwennen.
Gezichtsbehandeling en Massage. Maar ja,
je moet er wel 3 uur voor liggen.
Janine Klein Willink heeft afscheid genomen
van Salto Adelante vanwege haar benoeming
tot locatiedirecteur van het Overbetuwe
College in Huissen
Namens het bestuur:
Jan Hein Hoftijzer, Norbert Klein Goldewijk,
Wilbert van Rijen.

