Nyhedsbrev december 2018 NURSERY
Så er endnu et år ved at rinde ud. Det er slet ikke til at forstå, som tiden går. Næste år i marts måned
er det ti år siden, at Nursery skolen blev indviet i Gambia.

En stor ændring for eleverne, som nu modtager undervisning inde i et lokale.
Igen i år startede en ny nursery klasse med 40 elever. 40 glade, ”frække” og livlige unger, men men så
snart, at de blev anbragt foran et kamera for at få taget et billede til sponsor, så var de knap så livlige.
Mange af dem, havde aldrig set et kamera før, så flere af dem gik nærmest i panik. Eleverne er
mellem 4 – 5 år, så selv om jeg havde taget flere billeder i klassen, så de kunne blive lidt fortrolige
med både mig og kamera, så hjalp det lige lidt.
Efter fotograferingen fik alle 120 elever i de tre nursery klasser lov til at vælge et stykke legetøj samt
en ballon.

Senere blev der uddelt sko til eleverne på skolen bl.a. fik alle piger i nursery et par nye sandaler.
Igen i år har eleverne deltaget i Interhouse (sportsdag) på skolen. Dette var en stor oplevelse for alle
elver – både idrætsudøverne og tilskuerne. Sporststævnet strækker sig over to dage, hvor der ud over
sport også serveres mad, drikke og om aftenen en fest på skolen.
Independence day (uafhængigshedsdagen) var også repræsenteret af elever fra Nursery. Dette var i år
ændret til den dato, hvor Gambia blev fri af englænderne – og ikke den dag den tidligere præsident
tiltrådte.
Igen i år, er det lykkedes at skaffe så mange tandbørster og pasta, at alle elever i nursery har fået
udleveret en tandbørste og en tube tandpasta. Skoledagen starter med at alle elever børster tænder.
Fra SVF-Skagen skolen vil vi gerne takke alle sponsorer for deres støtte – husk flere af de nye elever
mangler en sponsor – måske en julegave. Vi vil også gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt
og lykkebringende nytår.
Elever og lærere fra Nursery skolen i Gambia, har bedt os overbringe en hilsen og tak til jer alle.

