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Resultaten 1e trimester
Klas 1:
Brevin Osoro
AKevin Kipkemoi
B
Victor Otieno
B
Solomon Ochieng C+
Dennis Mbuka
B
Judith Akoth
BFaith Chelangat
B
Sherick Atieno
B
Gloria Akinyi
C+
Klas 2:
Joan Atieno
C+
Tyrus Omondi
B
Pheny Akinyi
C+
Innocent Omondi C+
Brian Kipkoech
B
Rose Aoko
C
Silas Owoti
B+
Maureen Aieno
C+
Klas 3:
Charles Ochieng BBrandley Okoth
D
Velma Akinyi
C+
Josephine Adoyo C+
Brian Otieno
C
Klas 4:
Jabedo Achieng
D+
Faith Chelangat
CBonface Odoyo
BOnze studenten hebben dus weer goed
hun best gedaan en zelfs Brevin heeft erg
goed gescoord, ondanks zijn ziekte.
Helaas hebben we ook een vervelend
bericht. Dennis Ochieng, in klas 4, is door
de hoofdonderwijzer van school gestuurd
omdat hij er met een meisje uit zijn klas
vandoor is gegaan. Hij mag nog wel zijn
eindexamen doen, maar niet meer naar
school. Hoe dom kun je zijn om zo je kans
op een goede toekomst te vergooien.
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Blijkbaar waren de hormonen sterker dan
het verstand. Heel erg jammer.
De betreffende sponsor is inmiddels
geïnformeerd.
Expositie schilderijen
Vanaf 10 april hangen de schilderijen van
o.a. Orato en Jairo bij Grand-Café
Suisse, Hoogstraat 88 te Wageningen.

Elke dag open, behalve op zondag.
De koffie en thee is er erg lekker en je
kunt er ook heerlijk eten.

Van de opbrengst van een eventuele
verkoop kunnen weer kinderen naar
school. Komt u ook een kijkje nemen?
Is er in uw vrienden- of kennissenkring
nog iemand die op de hoogte gehouden
wil worden van onze activiteiten of die
misschien zelfs wil meehelpen om voor
een goede toekomst voor een kind te
zorgen? Dan horen wij dat heel graag.
In de loop van de zomer verschijnt de
volgende nieuwsbrief.
We wensen u hele zonnige en prettige
paasdagen.
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