
Trouwens, vele handen maken licht 

werk. Daarom hoop ik van harte dat 

meer ouders zich zullen opgeven 

voor de OCCA in het nieuwe 

schooljaar. Wij wensen de 

examenkandidaten veel succes met 

de examens. 

Last but not least wil ik hierbij 

Rosanna Koelewijn heel erg 

bedanken voor een uitstekende 

nieuwsbrief. Zij heeft het perfect 

verzorgd en zal dat ook blijven doen 

volgend schooljaar.  

Alvast een heel prettige vakantie 

gewenst aan iedereen. 

 

Beste ouders en leerlingen, 

 

Wij zijn bijna aan het einde van dit 

schooljaar. Als oudercomissie hebben 

wij een heel actief jaar achter de rug. 

Het was heel prettig om met de leden 

samen te werken. Elke eerste maandag 

van de maand hebben wij een meeting 

gehad. Soms zijn wij zelfs vaker bij 

elkaar gekomen om projecten te 

bespreken. De jaarboekcommissie wil 

ik speciaal bedanken. Chantal Franssen, 

Sandra Curtis, Gaye Dorff en Rene ten 

Thije hebben uitstekend werk verricht. 

Zij hebben een heel mooi jaarboek 

verzorgd en daar zijn wij trots op. 

Roelien Hofman zit als 

vertegenwoordiger van de OCCA  in 

het bestuur van de SMOA. Haar wil ik 

ook bedanken, want zij woont alle 

vergaderingen van dit bestuur bij.  Met 

de rector hebben wij een uitstekende 

samenwerking gehad gedurende het 

schooljaar. 

Helaas zijn er heel weinig actieve 

OCCA leden. 

Het nieuwe schooljaar biedt weer veel 

uitdagingen aan onze kinderen. 

Om een hoog niveau van onderwijs op 

het Colegio te garanderen, hebben wij 

hulp nodig van meer ouders. Het is 

namelijk niet de bedoeling dat een 

kleine groep ouders gaat beslissen voor 

de ouders van alle studenten. 

Studie-reizen HAVO 4 en VWO 5:  leraren en begeleiders bedankt!  
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oversteek van een rivier met een 

zipline en andere leuke bezigheden. 

Dit moet toch geweldig zijn voor 

jongeren van 16 á 17 jaar. 

Bovendien heb ik gemerkt dat zo’n 

reis nog een meerwaarde heeft, 

namelijk dat er onderling een leuke 

band begint te groeien tussen de 

studenten. Dit komt misschien omdat 

ze een week lang met elkaar 

optrekken, samen leuke dingen doen, 

samen corvee moeten draaien en 

andere verplichtingen en 

verantwoordelijkheden hebben. 

Ik spreek uit ervaring: bij mijn zoon is 

mij toen opgevallen dat ik op een 

verjaardagsfeestje na het schooltripje 

ineens voor 26 kinderen moest 

barbecueën in plaats van de 

gebruikelijke 6 á 10 kinderen. Ook 

hadden ze er na de studiereis meer 

behoefte aan om met elkaar af te 

spreken, filmpje te pakken, festivals te 

bezoeken en samen uit te gaan. Nu 

snap ik ook wel dat dit zonder de 

studiereis  misschien ook wel op gang 

was gekomen, maar het viel me op 

dat ‘de groep’  na ‘de reis’ er voor elkaar 

was. 

In het examen jaar merkte ik dat ze 

onderling contact hielden en elkaar 

steunden en moed inspraken voor de 

examens. En tijdens de diploma-

uitreiking is het dan fantastisch om te 

zien dat je echt met een hechte groep te 

maken hebt. Maar dan komt het, ze 

vertrekken, alle kanten op. Ieder naar 

zijn universiteit of hoge school, verspreid 

door het land. Ieder met zijn eigen 

kamer, studenten-huis of bij familie. 

Nieuwe vrienden worden er gemaakt , 

op de campus bij de studenten-

vereniging, sport-club of waar dan ook. 

Maar is er maar even een vrij weekend 

dan komen ze weer samen die 

Arubaantjes, jongens en meisjes 

verspreid over Nederland. Geregeld 

wordt er iets georganiseerd om elkaar te 

ontmoeten, van een reisje met de bus 

naar Londen, nieuwjaarsduik in 

Scheveningen of gewoon ergens pizza 

eten. En hieraan hebben onze 

leerkrachten en begeleiders van de 

studie-reizen van Colegio toch maar 

mooi hun aandeel in gehad.  

Bedankt hiervoor. 

Rene ten Thije 

OCCA 

Ieder jaar gaan ze weer, Havo 4 en 

VWO 5, voor hun studiereis naar 

Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela 

als dat veilig genoeg bevonden wordt, 

of anders naar Curaçao.  

Bijna ieder kind ziet ernaar uit om 

lekker ongedwongen zonder ouders 

op reis te gaan. 

Vooraf moet er flink gewerkt worden: 

verkopen van loten, auto’s wassen 

etc. om zo de reis te verdienen, want 

voor niets gaat de zon op. Veel van 

deze activiteiten gebeuren gezamenlijk 

en zoals zo vaak kan een dergelijke 

voorbereiding al spannend en leuk 

zijn. Eenmaal vertrokken begint het 

natuurlijk pas echt. Vaak slapen ze in 

kamp met meerdere op èèn kamer in 

stapel-bedden.  Op deze manier 

komen onze kinderen met andere 

leerlingen van verschillende culturen 

in aanraking en zien dat het echt niet 

overal het zelfde is als thuis. Voor 

ontspanning worden excursies 

georganiseerd. Zo weet ik dat er bv. 

in Puerto Rico jungletochten worden 

georganiseerd, een spannende 

Voorwoord van onze voorzitter Robert Nieuw. 

 met CP-6 ! 



Update OCCA-projecten voor het schooljaar 2013-2014. 

Voortgangsverslag OCCA-projectnummer 10. 

onze school. Ze zal met een paar collega's van het 

internationale- en van het instroombureau een 

gesprek hebben om te bespreken wie een bijdrage 

zou kunnen leveren aan een studiereis van 

Arubaanse leerlingen. Ook zal zij vragen welke 

accomodatie mogelijk is voor de leerlingen. Ze is 

bereid een conceptprogramma voor ons op te 

zetten. 

We hebben begrepen dat er ook op het Colegio 

Arubano recente plannen zijn om de leerlingen een 

studiereis te laten maken naar Nederland. We 

willen graag onze medewerking geven aan deze 

plannen. 

Op maandag 12 april hebben we rector Jossy 

Tromp op de hoogte gesteld van onze ideeën 

hierover en hem laten weten dat we een 

ondersteunende rol hierin willen hebben.  

 

De voorzitter van de OCCA, meneer Robert 

Nieuw, de secretaris, meneer Rene Ten Thije en 

OCCA-lid mevrouw Rosanna Koelewijn-Tromp 

hebben woensdag 5 maart een gesprek gehad met 

mevrouw Milly Kock, MSc onderwijsadviseur 

binnen De Haagse Hogeschool. 

Ook ter sprake kwam het onderwerp van een 

studiereis naar Nederland voor het bezoeken van 

kijkdagen bij de verchillende hogescholen en 

universiteiten. Van haar hebben we begrepen dat 

er leerlingen van Radulphus College uit Curaçao 

binnenkort een bezoek brengen aan De Haagse 

Hogeschool en aan andere hogescholen. 

Zij heeft een programma gemaakt voor de 

bezoeken van deze delegatie uit Curaçao bij De 

Haagse Hogeschool en ook andere hogescholen 

erbij betrokken.  

Zij is enthousiast en ook bereid haar medewerking 

te geven aan zo’n bezoek, voor de leerlingen van 
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Nieuwsbrie f  OCCA 

 

1. Een nieuwsbrief voor alle ouders.  

2. Website OCCA up-to-date maken. 

3. In samenwerking met de school 

    komen tot meer informatie  

    avonden of kijkdagen over studie keuze. 

4. Het ondersteunen van het SMOA- 

    project van een studielokaal voor de 

    leerlingen. 

5. In samenwerking met de school  

    werken aan meer computers voor  

    de bibliotheek en een betere 

    internetverbinding op school. 

  

   de school helpen hiermee. 

7. Het vervaardigen van het jaarboek. 

8. Het weerbaar maken van onze  

    kinderen(opkomen voor hun  

    rechten, assertiviteit bevorderen). 

9. Meer aandacht voor en donaties 

    werven voor het Sociaal Fonds. 

10. Uitzoeken haalbaarheid studiereis 

      naar Nederland voor kijkdagen in 

      Nederland en voor kennismaking 

      met het (studenten-)leven in  

      Nederland. 



1.Project van de Universiteit van Aruba: een   

   academisch jaar na de HAVO. 

2. Skypen met Hogescholen voor toelating van onze  

    studenten. 

3. Bibliothecaris voor de school. 

4. Vervolg aanpassing van de exameneisen met  

    Nederland. 

5. Inzet drugshonden op het Colegio Arubano. 
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Andere aandachtspunten OCCA. 

Gevraagd werd of deze uitstekend, goed, matig 
voldoende of onvoldoende waren. 

Verder kon er ook commentaar en suggesties 

gegeven worden. In totaal zijn er 360 kaarten 

ingevuld.  

Het resultaat was als volgt:  

Jaarboek 2013-2014. 

Beste allemaal, 

Het is voor de oudercommissie OCCA een 
waar genoegen om jullie, de leerlingen en 
de leraren, ook dit jaar weer het Colegio 

Arubano jaarboek te kunnen aanbieden.  

Het jaarboek is inmiddels een mooie 
traditie geworden, die wij als 
oudercommissie zullen proberen voort te 
zetten zolang dat maar enigszins mogelijk 

blijft.  

Daarom willen wij met name onze vele 
sponsors bedanken, zonder wie de 
realisatie van het jaarboek vanzelfsprekend 

niet mogelijk zou zijn geweest, te weten:  

Enquête uitslag van ‘The Healthy Way’ cantine services. 

De beheerders van ‘The Healthy  Way’ canteen 
services, die de kantine op het Colegio Arubano 
exploiteren, hebben tussen 9 december 2013 en 31 
januari 2014 een enquête gehouden. 
Middels een in te vullen kaart werd gevraagd naar 
een viertal zaken, te weten: 1. de kwaliteit van hun 
producten, 2. hun menu-assortiment, 3. hun service 
en alertheid en 4. de vriendelijkheid van hun 
personeel.  

  Uitstekend Goed Matig voldoende Onvoldoende Totaal 

Kwaliteit van onze producten 66 85 92 117 360 

Menu-assortiment 61 108 88 103 360 

Service en alertheid 85 56 88 131 360 

Vriendelijkheid personeel 118 59 50 133 360 

            

Totaal 330 308 318 484 1440 

Totaal % 22,92 21,39 22,08 33,61   

Nieuw project van de OCCA voor volgend 

schooljaar: 

Enquête omtrent de kwaliteit van het eten en 

drinken in de kantine, de schoolfaciliteiten en hoe 

de school aangenamer gemaakt kan worden voor 

de leerlingen. 

 

Aqua Grill  

Boolchands  

Caribbean Mercantile Bank 

Coca Cola Aruba  

Garage Cordia   

Romar  Trading  

SETAR  

Superfood 

Sushi Salsa 

WEB  

 

Geniet van het jaarboek, er is met veel 
plezier aan gewerkt. 
Het team jaarboek OCCA: 
Sandra Curtis,  
Gaye Dorff,  
Rene ten Thije en  
Chantal Franssen 
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De sponsor die het afdrukken van deze nieuwsbrief mede mogelijk gemaakt heeft, waarvoor onze dank: 

De nieuwsbrief is te lezen op www.colegioarubano.aw -> Over ons -> Oudervereniging en op de 

Home-page onder “Nieuws”. 

OCCA: 

• Adres: PO Box 4243  

• E-mail:  info@occa.aw 

• Web-site www.occa.aw 

   (momenteel in  onderhoud) 

 

Hebt u vragen, suggesties, nieuwe ideeën, 

opbouwende kritiek, laat ons dat weten. 

Redaktie:  

Rene tenThije 

Rosanna Koelewijn-Tromp 

Aan de inhoud en de tekst van de nieuwsbrieven 

voor dit schooljaar hebben meegewerkt, waar-

voor onze dank: 

 

Roelien Hofman 

Gay Dorff 
Harriet de Kool 

Ivo Dongen 

Jeffrey Matos 

Chantal Franssen 

Robert Nieuw 

Rene ten Thije 

Rosanna Koelewijn-Tromp 

Milly Kock 

Theresia Koelewijn 

Jaqueline Sherman 

Rector Jossy Tromp 

De leerlingen: 

Ransley Martina 

Naïma van Schie 

Michelle Ackermans 

Tim Meermans 

Tamaë Bastin 

 

Ook onze dank aan Evert Bongers, die steeds de 
publicatie op de Colegio-website heeft verzorgd; 
verder aan iedereen die ons op de een of andere 
manier geholpen heeft met de nieuwsbrieven. 


