Stichting OKE
Correspondentie: info@stichting-oke.nl
Banknummer: NL10INGB0003169994

Redactie: Lucie van Hassel
Website: www.stichting-oke.nl
Kvk nr: 41042798

NIEUWSBRIEF
nr. 42 december 2017

Resultaten 3e trimester
Klas 1:
Brevin Osoro
B- Kevin Kipkemoi C+
Faith Chelangat C+ Sherrick Atieno C+
Denis Arusi
C Gloriah Akini
C+
Victor Otieno
C Judith Akoth
C
Steve Omollo C Solomon Ochieng C+
Klas 2:
Silas Owiti
B+ Brian Kipkoech BTyrus Omondi B Phenny Akini
C
Joan Atieno C Innocent Omondi C
Rose Angeline C Maureen Atieno C
Klas 3:
Charles Otieno B Velma Akinyi
C+
Brian Otieno C Josephine Adoyo C
Klas 4:
Bonface Odoyo B- Jabedo Mercy CFaith Chelangat C- Bruno Otieno C
Wij zijn weer erg tevreden met de goede
resultaten.

zijn zelfs naar een universiteit of college
gegaan om verder te studeren.
Kevince
Onlangs kregen we het droevige bericht
dat het eerstgeboren zoontje van onze
oud-student Kevince en zijn vriendin de
geboorte niet heeft overleefd. We leven
met hen mee en wensen hen veel
sterkte in deze voor hun moeilijke tijd.
Bijdrage 2018
Zoals u weet begint het nieuwe
schooljaar in januari. We verzoeken u
vriendelijk om uw bijdrage voor 2018 te
willen overmaken vóór 15 december a.s.
zodat wij op tijd het schoolgeld voor het
nieuwe jaar kunnen storten.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Voor degenen die nog geen gebruik
maken van de fiscale aftrek zonder
drempel, verwijzen wij u naar onze
website. Onder de tab “sponsor een
kind” staat uitleg hierover.

Er is besloten dat Faith Chelangat,
Jabedo Nercy en Brian Otieno
computerlessen mogen volgen bij onze
oud-student Eric Mugabe. Daardoor
krijgen ze een betere kans op het vinden
van een goede baan.

Kerstmarkt
Op 16 december nemen we deel aan
de kerstmarkt in Heteren in zorgcentrum
Liefkenshoek van 11.00 tot 17.00 uur.

Nieuwe studenten
Op dit moment loopt de selectieprocedure
voor maar liefst 16 nieuwe studenten die
in januari 2018 naar AGAI-secundary
kunnen gaan. AGAI is landelijk gezien
een van de beste District-scholen
Vanaf het begin van de sponsoring tot nu
toe hebben we, met uw hulp, al 101
studenten een kans kunnen bieden op
een goede toekomst.
Het grootste gedeelte hiervan is gaan
werken, 9 studenten hebben we uit het
programma moeten halen omdat ze niet
genoeg hun best deden. En 20 studenten

We wensen u hele fijne Kerstdagen
en een goed en gezond 2018
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