Kære medlem af støtteforeningen SSK samt gavegivere,
Et særdeles spændende år for KATEMPRIS er ved at rinde ud.
Byggeriet af 1. etape stod færdigt i begyndelsen af august og dermed kunne skolen byde
de første elever og deres forældre velkomne. I løbet af efteråret steg elevtallet fra 12 til 22
og ledelsen budgetterer med at starte en første klasse samt to førskoleklasser, når det
nye skoleår begynder i januar.
Ud over den faste lærer til at tage sig af undervisningen, har tre lærerstuderende fra
Silkeborg Seminarium været i praktik i seks uger, og en erfaren lærer fra Tyskland har
hjulpet til som senior-volontør. Alt i alt til stor glæde for alle med tilknytning til skolen.
KATEMPRIS’ ledelse har fået mange roser fra forældrene, som blandt andet giver udtryk
for, at deres børn udvikler sig meget positivt både fagligt og personligt, og at børnene
glæder sig hver morgen til at komme i skole. At læring foregår gennem leg er en ny
tilgang for de fleste i Karagwe, men det har været dejligt for de ansatte at opleve, at
denne form for undervising virker, da børnene har lært at snakke engelsk meget
hurtigere end på de andre skoler.
Bestyrelsen vil hermed udtrykke en stor tak for den støtte dit kontingent giver, samt de
gaver vi modtager. De gør stor nytte, så børnene i Karagwe får adgang til
kvalitetsuddannelse. Støttekronerne er hidtil gået til byggeriet, og det vil der fortsat være
stort behov for i de kommende år, idet der skal bygges flere klasseværelser.
På https://facebook.com/katempris kan du besøge skolens engelsksprogede indgang og
læse lidt nyt og se billeder med børn og undervisere, uden at du har en profil på
facebook.
Bestyrelsen ønsker hermed alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende
2015.
På bestyrelsens vegne
Bent Juel Jensen

P.S. Angående kontingentbetaling står der i vedtægterne, at: ”Kontingent for pågældende
kalenderår indbetales hvert år inden udgangen af januar.” Kontingentet indbetales ved
almindelig bankoverførsel til Jyske Bank konto 7171 - 1343567. Som tekst til modtager
ved bankoverførslen er det lettest for kassereren, at du blot skriver dit navn. Der er
nogle, der har betalt kontingent for 2015, så de kan se bort fra dette P.S.

