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Als stichting zijnde zijn wij al enige tijd bezig
met het zoeken naar een meer afgesloten en
privacy veiligere onlineomgeving om informatie
te delen. Sinds kort zijn wij een samenwerking
aangegaan met het bedrijf Clarity. Dit is een
online platform speciaal ontwikkeld voor nonprofit organisaties. Wij zijn nu samen met Clarity
verder aan het onderzoeken hoe wij het beste het
programma in gebruik kunnen gaan nemen.

20XX

Wijnproeverij + wijnactie

Als wij het programma in gebruik gaan nemen
zullen we de mogelijke betrokkenen op de
hoogte stellen en een uitgebreide uitleg en
extra informatie toesturen.

Op 6 november hebben we onze wijnactie
feestelijk afgetrapt met een wijnproeverij in
Weert en in Utrecht.
Dit was een daverend succes! Twee gezellige
proeverijen, met daarbij al meteen een aantal
flessen wijn die we mochten verkopen.
Inmiddels zitten we al dik over het aantal
verkochte flessen van vorig jaar heen, maar
onze actie is nog lang niet afgelopen!
Ook de volledige maand december kunt u nog
wijn bij ons bestellen. Onze 8 wijnen bestaan
uit: 1 prosecco, 3 witte wijnen, 1 rosé wijn en 3
rode wijnen.
Voor meer informatie of wijn bestellen?
Stuur een mail naar info@vriendenvanlotus.nl.
Ons doel is om dit jaar €1000 in te zamelen
voor de bouw van de school, middels de
wijnactie.
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Wat doet het bestuur nog meer?
Ons bestuur zet zich ten volle in om fondsen en
donateurs te werven.
Daarnaast zijn er 3 bestuursleden die in het
onderwijs werken of hebben gewerkt
waardoor we Jennifer ook onderwijsinhoudelijk
kunnen steunen met de school.
Deze keer is voorzitter Willy aan het woord:

Bouw sanitair gebouw
Begin dit jaar zijn we gestart met de inzameling
van donaties voor de bouw van het sanitaire
gebouw. We hebben hiervoor een mooie
bijdrage mogen ontvangen van de Van Dijk
Groep.
Daar zijn we enorm dankbaar voor!
De bouw is inmiddels in
volle gang en vordert snel.
We hopen in het nieuwe
schooljaar het sanitaire
gebouw snel in gebruik te
kunnen nemen!

Update Terry

“Ik ben zelf juf in
groep 3. Ik heb met
Jennifer
meegedacht hoe je
in Zambia, met de
middelen die daar
zijn, de kinderen
goed kunt leren
lezen. Samen
vonden we een Engelse methode die erg lijkt
op de manier van lesgeven die hier in
Nederland wordt gebruikt: enkele letters leren
en daar meteen je eerste woorden mee maken.
De leerkrachten zijn enthousiast, de kinderen
ook! En het belangrijkste: de meeste kinderen
kunnen nu inderdaad lezen”.

Feestdagen
Namens alle medewerkers en kinderen van
Lotus Private School en het bestuur van
stichting Vrienden van Lotus, wensen wij jullie
fijne feestdagen!

Terry wordt vader!
Dit heeft wel invloed op zijn werkzaamheden
voor de school. Jennifer en Terry hebben dit
altijd beiden belangeloos gedaan.
Terry moet echter nu een gezin gaan
onderhouden, daar is een baan met een vast
inkomen voor nodig.
Daarom heeft hij er voor gekozen om de school
te verlaten en een vaste baan te zoeken.
Wij bedanken Terry voor zijn bijdrage aan
Lotus Private School en wensen hem en zijn
gezin alle goeds voor de toekomst.
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