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ko ni ng in ne d a g

Ruim een half jaar (oeps. ..) na de laatste nieuws brief dan eindel
ijk
weer een nieuwe versie . De nieuws brief in februa ri (nr. 9), eindig
de
met de aanko mst van de tumbli ngbaa n. Die hebbe n we direct in
gebruik genom en, en later ook ouders kennis kennis laten maken met
ons nieuwe toeste l in een ouder& kindles .
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Verde r hebbe n we een demon stratie op Koning inneda g gegeven,
Anne heeft de opleid ing junior- assist ent afgero nd, Olga is de leiding
komen verste rken, ‘good- old’ Rensk e is weer even terug gewee
st
als juf in de lessen , er waren diplom alesse n en voor de tiener s
een wedst rijd keuze -oefen stof, we hebbe n toeste llen onder scholen verdee ld, afsche id genom en van juf Maluna , toeste llencon trole
gedaa n met Bosan , een succes vol vakant ieplan gehou den en het
nieuwe seizoe n weer opges tart. Onder tussen zijn we ook nog van
130 naar 180 deelne mers en van 1 naar 3 vaste medewerkers gegaan... pffff.. .
Het was rennen en vliege n; voor een nieuws brief was geen gelege
nheid. Met de start van het nieuw seizoe n hebbe n we de nieuws brief
in ere herste ld. De tumbli ngbaa n is inmidd els niet meer weg te
denken uit de lessen (alhoe wel vervoe r en opslag nog de nodige proble
men geeft) , nieuwe mater ialen in gebrui k genom en en we hebbe
n al
weer ouder& kindles sen, diplom alesse n en kijkles sen gehad .

lesse n

We geven dit jaar op vrijwe l alle lessen met twee gedipl omeer de
leiding les, geholp en door assist enten. Daard oor kunne n we nu meer
kinderen per les plaats en, terwij l de kwalit eit van de instruc tie omhoog is gegaa n. Vera en Manou k, wat fijn dat jullie er zijn! Dat geldt
ook voor de (nieuwe) vaste assist enten Eva (kleute rs) en Peter
(tiene rs), we hopen dat jullie een fijne tijd bij ons hebbe n.

dip lom ale s kle ut er s

d ip lo m a le s tu rn en
=peutergym=
In januari hopen we een
peutergroep te starten op
de marinebasis. Daar
hebben we nog enkele
peuters voor nodig, dus
heb je interesse én toegang tot de marinebasis:
geef je op!

oplei dinge n

We zijn erg blij dat Erykah , Lara, Berit en Tessa zijn begon nen aan
de opleid ing junior- assist ent. Zij leren hoe ze moete n hulpve rlenen
,
met een groep om moete n gaan en hoe ze aan kinderen nieuwe
dingen moete n aanleren. Ze doen het top! Er zijn meer meide n en
jongens die intere sse hebbe n getoon d voor deze opleid ing, maar helaas
moet je 10, liefst 11 jaar zijn voor je kunt beginn en. Wil je weten
wat
het inhoud t, vraag dan aan Esther !
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Ook willen we een cursus assist ent-le iding organi seren - vooral
meer
cursus voor volwas senen en oudere tiener s, omdat er veel
achter grond en verant woord elijkhe id bij komt kijken. Voor april
staat een jurycu rsus op het progra mma, zodat we bij de wedst rijden weer ruim in onze juryled en zitten . Welke papa, mama , vriend
of kennis heeft intere sse in één van onze opleid ingen?
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=welkom!=

(vanaf februari 2012)

turnh al

Met ruim 120 mense n op de wacht lijst, en een contai ner vol met
bij
toeste llen die niets doen, ligt onze hoogs te priorit eit nog steeds
ten,
contac
wat
het realise ren van een eigen accom odatie . Er lopen
maar we zijn er nog lang niet! Blijf dus alsjebl ieft rondki jken naar
een gesch ikte locatie . We zullen ook de sponso ractie, die we voortvarend zijn gestar t maar die door alle drukte is onderg esnee uwd,
nieuw leven in gaan blazen . Samen kunne n we die hal realise ren!

een échte rekst ok!

Onder tussen proberen we de gymza al van de Amado r Nita (aka
voor
Schole ngemeensch ap Parera ) te verbet eren met afspan punten
gunheel
een
tegen
de spanb rug, en hebbe n van Bosan Neder land
stig bedrag een pracht ige reksto k gekoc ht. Dan zou het gedoe met
reksto k vastbi nden op bokke n eindel ijk verled en tijd zijn, mét (eink
delijk) een eenvo udige hoogte verste lling. Alleen moet die reksto
ons
nog naar Curaça o komen ... Wie-o -wie ziet een mogel ijkheid om
beeld?
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Papia ment u

De divers iteit in talen stijgt. We krijgen steeds meer kinderen en
ouders die Engels en/of Papiam entu spreke n. Gewel dig natuur lijk!
Helaas is het voor ons organi satoris ch (nog) niet mogel ijk alle inn
forma tie in drie talen aan te levere n, alhoewel we dat best zoude
Pakan
dat
willen. Op de lessen spreke n we al Engels , en voor wie
piame ntu. Een deel van de leiding (lees: vooral Esther ) spreek t nog
is
geen goed Papiam entu, maar zou dat wel willen ontwik kelen. Wie
?
goed in Papiam entu en zou ons op praktis che wijze kunne n helpen

peu terg ym

Ariana, Yael, Fynn, Brit, Luciana,
Naomi, Qiona, Arianne, Nanne en
Victor

kle ute rgy m

Lucy, Dewi, Levi, Fernando, Brandon,
,
Ricardo, Meher, Joris, Kaïah, Manu
cer,
Spen
,
Belle
Renske, Romer, Yair,
Isaac, Evy-Finn, Catoo, Zoë en Ivar

tur nen gro ep 3-4

Fleur, Juliana, Jil, Danique, Roos, Seán
,
Mitchel, Juan, Basilisse, Syl, Jenna,
Alicia, Dinant, Owen, Mehek, Marla,
Cora, Anouk, Erin, Marcello, Ezra,
Serenah, Jennifer, Estelle, Sepp, Noa,
Madeleine en Myrthe

tur nen gro ep 5-8

Anjali, Mari jn, Tarjay, Savannah, Stan
,
Adrian, Nathan, Anouk, Izaline, Emm
a,
Leonardo, Bradley, Sylvestre, Doun
ya,
Alycia, Níkola, Camilla, Rani en Trist
an

tu rn en tie ne rs

Iris, Biondy, George, Gha
nani, Paul,
Alina, Jul ia, Stephanie,
Denise en
Shadashah

perio de 2

les
Als het goed is heeft nu iedereen de kalend er voor zijn of haar
gehad . Op naar Sinter klaas en Kerst!
Veel gym- en turnpl ezier allema al!

de re ks to k in
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=toestellen voor scholen
=

rw er pe n
ge v on d en v oo

to es te lle nc on tr ol e

Bos an heeft ons het geweldi ge
aan bod ged aan om alle goe de toe
ste llen die zij in Ned erla nd teg enk ome
n voo r Cur aça o te bew are n. We
zijn nu
bez ig met een stru ctu rele oplo ssin
g dez e mat eria len te ver sch epe
n en ze
daa rna hier te ver dele n ond er de
sch olen . In feb ruar i heb ben we dan
kzij
Stic htin g Sign aal Sos ial al twee con
tain ers hier hee n geh aald , waa rvan
de inho ud van één con tain er in juni
we
heb ben ver dee ld ond er dive rse sch
olen
.
Blij dat ze waren!! !!!
Gel ukk ig kun nen we dit pro ject voo
rt gaa n zet ten , om daa rmee de
kwa litei t
van het bewegin gso nde rwi js op
Cur aça o te ver bet ere n.

