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Nieuwsbrief februari 2016
De nieuwsbrief van de weekendschool “Toppers op Zondag” in Twente wordt digitaal verspreid onder
de deelnemende kinderen, hun ouders, coaches, vrijwilligers, gastdocenten, relaties en sponsors;
kortom onder alle betrokkenen van de weekendschool. Er is geen papieren versie meer. Dat past in
deze tijd van snelle media en van aandacht voor duurzaamheid, het zuinig omgaan met grondstoffen.
 
Deze nieuwsbrief is de eerste van het weekendschooljaar 2015-2016.

Van de voorzitter:
Enkele weken geleden stonden wij, dat wil zeggen de coaches,
de assistenten, de leden van de raad van toezicht, manager Ans
Rotting en de bestuursleden, stil bij het afgelopen jaar en
hebben wij onze ambities voor de rest van dit schooljaar en de
periode daarna met elkaar gedeeld.
 
Lees verder

Aylin en haar moeder Ugur Celik over de
weekendschool.
Aylin: “De broer van mijn vriendin had de weekendschool
bezocht en was erg enthousiast; mijn vriendin vroeg toen of wij
ons samen zouden opgeven. Dat hebben we toen gedaan en we
konden komen. We vonden het zo leuk dat we ons ook hebben
opgegeven voor het tweede jaar: Talentontwikkeling.
 
Lees verder

Begin van het nieuwe schooljaar

http://mailing.digidee.nl/t/r-e-vhrdux-l-r/
http://mailing.digidee.nl/t/r-l-vhrdux-l-j/
http://mailing.digidee.nl/t/r-l-vhrdux-l-d/


Bij de start van de weekendschool staat in elke groep het thema:
"Ken jezelf, ken je stad, ken je omgeving" op het programma. In
dit thema maken de kinderen kennis met elkaar, leren ze meer
over de wijk en stad waar ze wonen en brengen ze een bezoek
aan het stadhuis.
 
Lees verder

Nieuw lid raad van toezicht stelt zich
voor.
Mijn naam is Jan Rollerman en ik ben geboren op 15 oktober
1955 te Neede.
 
Ik ben in Eindhoven opgeleid tot industrieel vormgever aan de
AIVE (Academie voor Industriële Vormgeving Eindhoven). In
Eindhoven heb ik ook Janneke, mijn vrouw, leren kennen. We
hebben samen drie kinderen, Frederike, Bob en Marloes.
 
Lees verder

Een kijkje achter de schermen bij
URENCO.
Aan de rand van Almelo staan sinds begin jaren 70 de
verrijkingsfabrieken van URENCO. Ad Louter is sinds vorig jaar
algemeen directeur van URENCO Nederland. Hij werkt zijn hele
leven al in de techniek en deed dat op verschillende plekken in
het land. Hiervoor was hij directeur bij de kerncentrale in
Borssele, één van de klanten van URENCO.
 
Ad Louter: “Wij verrijken uranium, zodat kerncentrales er CO2-
vrije elektriciteit mee kunnen opwekken. Met de centrifuges die
we hiervoor gebruiken, maken we ook grondstoffen voor
medicijnen om bijvoorbeeld kanker op te sporen en te
behandelen.
 
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

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