Beste lezer,
2019 is net begonnen maar
onze kinderen naderen alweer
het einde van het schooljaar.
Dit betekent dat de examens in
aantocht zijn. Een spannende
periode voor onze kinderen! In
de volgende nieuwsbrief zullen
we de resultaten hiervan met
jullie delen.

Sportdag
Begin januari hield de
Children’s Model High School,
de school waar onze kinderen
naar toe gaan, een
sport/competitie week. Er
werden verschillende
competities gehouden en onze
kinderen vertegenwoordigden
alle onderdelen.

Saraswati

Er zijn veel prijzen gewonnen!
Alle kinderen kwamen met
een of meerdere medailles
thuis. Sayuna behaalde
bijvoorbeeld drie medailles en
Binita werd tweede met het
voordragen van een gedicht!

Saraswati is de naam van een
van de vele goden die het
Hindoeïsme rijk is. Saraswati is
de godin van de Kennis. Ieder
jaar in februari doen kinderen
van alle scholen in o.a. Nepal
en India een puja (ceremonie)
om Saraswati te eren. Er wordt
gezegd dat deze dag de beste
dag is om nieuwe dingen te
leren. Kinderen krijgen hun
eerste schrijf- en leeslessen bij
een van de tempels van
Saraswati.
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Picknick

Parent's Day

De school heeft voor een
aantal groepen een picknick
georganiseerd. Ook onze
kinderen hebben hieraan
deelgenomen. De kinderen
hebben een hele leuke middag
gehad!

In Nepal is Parent’s Day een
dag die op school in het teken
staat van de ouders of
verzorgers. De kinderen zijn
dagenlang bezig met het
oefenen van culturele dansen.
Op Parent’s Day laten ze dit
aan hun ouders of verzorgers
zien. Het is een gezellig
samenzijn met veel optredens
met muziek en dans!

Dankbaar zijn wij
om bij te dragen
aan de toekomst
van deze kinderen
Steunt u ons ook
dit jaar?
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