
 

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 barrio 
Laureano Mairena , Managua te Nicaragua. 

 

Malou Vermeer en Ludo Koelman 
Deze vrijwilligers zijn inmiddels 7 weken in het 
project  bezig en gaan als een speer. 

 

 
Kleuterklas achter de computer 
 

 
Docenten worden ook bijgeschoold 
 
Niet alleen de kleuters krijgen computerles, maar 
ook de docenten worden nog verder geschoold in 
het gebruik van de computer. Daarnaast wordt ook 
het Engels van de docenten bijgeschaafd.  
Er wordt ook in projectvorm gewerkt aan de 
verbetering van de school en er wordt een 
jaarprogramma opgesteld van allerlei activiteiten 
die voor de school en het lesgeven van belang zijn. 
Iedere docent is capitán van tenminste één project 

(verantwoordelijk) en er kunnen maar maximaal 10 
projecten op het projectbord staan. Als er een 
project is afgewerkt dan pas kan een nieuw project 
opgepakt worden. 
Belangrijke punten voor de projecten zijn:  

 Wie is de eindverantwoordelijke. 

 Wat is de doelstelling . 

 Geplande acties. 

 Tijdsplanning. 

 Benodigde materialen. 

 Welke hulp is er nodig. 

 Welk geldbedrag is nodig. 

 Overleg met Salto Adelante en Bart 
middels e-mail en skype. 

 

 
Engelse les voor de leerkrachten 
 

 

Afval-in-de-prullenbak-cultuur 
Ook is er een begin gemaakt met het opvoeden 
van de kids om niet zo maar alle rommel op de 
grond te gooien. In navolging van het Mondial 
College in Nederland worden er corveediensten 
ingevoerd en strenger toezicht op de kinderen. 
Ook gezonde voeding wordt prominent op de kaart 
gezet. 

Skype en e-mail 
Op korte termijn krijgt de school de beschikking 
over internet en een webcam om met Nederland 



en Nederlandse docenten te communiceren. 
Daarna zijn ook de kinderen aan de beurt. 
 

Nicaragua actie, 5 juni 2012, 
succesvol 
Afgelopen week is de Nica-dag geweest en de 
leerlingen en docenten hebben zich prima 
geweerd. Daar tegelijkertijd met onze actie dit jaar 
ook de actie voor Alpe d`huZes binnen het Mondial 
College breed gehouden werd.  
Werk en Vakmanschap deed ook  € 300,- in de 

pocket waarvoor wij ze dankbaar zijn. 
De voorlopige tussenstand is € 4674,20 
De best scorende klassen waren: 
 

Klas 1B6 (€ 638,77) 
Klas 2B3 (€ 641,64) en Klas 2B4 (€ 608,06)  
 

De best scorende leerlingen waren: 
Jordy G   € 184,70 
Ayse Nu Özer  € 151,- 
Marion Hermens  € 140,50 
Pascal   € 97,- 
 

De Sapjesbar en Mondial`s Snackbar brachten ook 
bijna € 1000,- in het laatje. 
 

Claire Nelissen 
Deze Drutense jongedame van 15 jaar gaat 
met een aantal  klasgenoten op de fiets, in de 
eerste week van de grote vakantie, naar 
Parijs. 
Claire is op dit moment druk doende om 
sponsors te zoeken voor haar project (Salto 
Adelante).  

 
Claire is er klaar voor 

Sfeerfoto`s sport- en Nica-dag.  

 
Hoogspringen 

 
hardlopen 

 
 

 
Antwan`s muziekdoos op het sportveld 



 
Theatergroep van Engelenburg 
 

 
Medewerkers  Leon,  Pravin,  Doreen  in 
Mondial`s Snack Paleis 
 

 
 
Nieuwe bestuursleden 
Tot het bestuur van Salto Adelante zijn 
toegetreden Martin Janssen (docent 
economie) en Anita Knelissen (docente 
Zorg en Welzijn) Het bestuur is hiermede 
weer voltallig. Martin gaat optreden als 
penningmeester. Wij wenssen beide veel 
succes. 
 

 
 
 

 
 

Nynke Buis en Marjet van Buiten 
Nynke en Marjet studeren nu nog aan de 
Rijksuniversiteit van Groningen en hopen in 
juli  a.s. af te studeren als orthopedagogen. 
Zij gaan eind van dit jaar naar Zuid- en 
Midden Amerika en willen dan ook een paar 
maanden werkzaam zijn in ons project. 
 

    
  Nynke Buis                 Marjet van Buiten 
 
Het bestuur: 
Jan Hein Hoftijzer, Norbert Klein 
Goldewijk, Wilbert van Rijen, Viola Veltien,  


