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Nieuwsbrief april 2015
Nieuwsbrief voortaan digitaal
De nieuwsbrief van de weekendschool “Toppers op Zondag” in Twente wordt voortaan alleen digitaal
verspreid onder de betrokkenen (deelnemers, ouders, relaties, medewerkers, sponsors). Dat past in
deze tijd van snel opkomende moderne media en van aandacht voor duurzaamheid, het zuinig
omgaan met grondstoffen. 

 Het is de bedoeling om de nieuwsbrief van “Toppers op Zondag” drie keer per jaar te laten verschijnen.
De eerste bij het begin van het nieuwe weekendschooljaar, de tweede na de kerstvakantie als het
tweede deel van het schooljaar begint en de derde tegen het einde van het schooljaar van de
weekendschool.

Van het bestuur
In januari hebben wij tijdens een gezellig samenzijn in het
Vestzaktheater de nieuwjaarsbijeenkomst gehouden van de
weekendschool “Toppers op Zondag”. Een moment dat iedereen
die zich gedurende het jaar inzet voor het programma van de
inmiddels zes groepen in Enschede, Hengelo en Almelo elkaar
ontmoet en met elkaar ervaringen uit kan wisselen. Voor de
voorzitter een moment om stil te staan bij de bijzonderheden in
het afgelopen jaar en om de ambities voor het komende jaar te
ventileren.
Lees verder

Mooie afsluiting weekendschooljaar
De “Toppers op Zondag” in Twente hebben het seizoen zondag
26 april afgesloten met een gezamenlijke presentatie van wat ze
het afgelopen weekendschooljaar hebben gezien en gedaan.
Alleen de Almelose groep Horizonverbreding bleef op de
thuisbasis in de bibliotheek van Almelo. De groepen uit
Enschede en Hengelo en de tweedejaarsgroep
Talentontwikkeling ontvingen de gasten in Prismare in
Enschede-Noord.
Lees verder
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Nieuwe penningmeester stelt zich voor
Mijn naam is Ger Vergeer, geboren op 16 april 1949 te
Rotterdam, vlakbij De Kuip. Ik heb in Rotterdam mijn opleidingen
gevolgd tot en met de postdoctorale accountancy-opleiding.
Tussendoor heb ik de militaire dienstplicht vervuld. Gedurende
mijn militaire dienst ben ik getrouwd met Maja en heb ik met
haar twee kinderen gekregen, Gertjan en Rob, beiden getrouwd
en er zijn drie kleindochters.
Lees verder

“Buddyproject vergroot de wereld van de
kinderen”
Het buddyproject – het derde jaar van de weekendschool - heeft
al eens proefgedraaid, twee jaar geleden.  Zes buddy’s en zeven
kinderen deden er toen aan mee. Het verliep zo goed, dat het
buddyproject dit weekendschooljaar officieel is begonnen met
zes koppels van buddy en kind. Eén van de buddy’s is Nanneke
Benninga die optrekt met Soma Ridha.
Lees verder

“Weekendschool opstap voor een betere
toekomst”
“Ik heb geen kleinkind, kan ik jou niet adopteren?” Dat riepen
bewoners van zorgcentrum De Posten toen de groep van de
weekendschool op bezoek kwam voor het thema Ondernemen.
En de kinderen zelf waren niet minder enthousiast, zegt
directeur Willem Marcelis.
Lees verder

“Weekendschool opstap voor een betere
toekomst”
The Ten Cate Human Help Foundation is een stichting die als
doelstelling heeft om andere stichtingen die te maken hebben
met mensen aan de onderkant van de samenleving te helpen.
Onder meer de weekendschool “Toppers op Zondag” in Twente
en de Voedselbank krijgen financiële steun, mede dankzij het
enthousiasme van directeur Ineke van Mechelen.
Lees verder

Heeft u vragen over de
weekendschool of wilt u sponsor
worden? Bel dan met Ans Rotting

 (06 2007 9511) of kijk op
www.toppersopzondag.nl

Contact
Stichting Weekendschool

 “Toppers Op Zondag”
 in Twente

 Contactadres:
 Bouwhuishorst 15

 7531 EX Enschede
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Wanneer u deze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen kunt u zich hier afmelden.
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