Aan leerlingen van Colegio Arubano en
hun ouder(s)/verzorger(s)

Oranjestad, 25 november 2020
COLAUA: 2020/2021–073
Onderwerp: Inzamelingsactie en laatste ontwikkelingen
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
De maand december is in aantocht. Normaal gesproken is dat een maand met
allerlei festiviteiten. Dit jaar zal dat allemaal anders zijn. Op school denken we na
over een alternatief voor de jaarlijkse kerstviering. Hierover komt binnenkort meer
informatie. Wel informeer ik u alvast over de inzamelingsactie die we dit jaar gaan
houden.
Inzamelingsactie
Colegio Arubano wil het jaar 2020 op een leuke en bijzondere manier afsluiten. Voor
veel gezinnen, families en leerlingen was 2020 geen makkelijk jaar vanwege het
coronavirus. Daarom is besloten om een inzamelingsactie te houden waarbij aan alle
leerlingen die wat kunnen missen wordt gevraagd om iets te doneren voor de
minderbedeelden van Aruba.
Op school staan vanaf morgen grote bakken waarin de leerlingen de producten of
voedingsmiddelen kunnen stoppen. Bij binnenkomst aan de Vondellaan zijn de
bakken te vinden in de hal tegenover de administratie van de school en aan de
Shakespearestraat (EMMA locatie) zijn de bakken te vinden vóór de
personeelskamer.
In bijlage 1 staan voorbeelden van producten die gedoneerd kunnen worden.
De inzamelingsactie loopt tot en met vrijdag 11 december 2020.
De gemeenschap van Colegio Arubano hoopt dat iedereen een steentje bij kan
dragen zodat we mensen tijdens de kerstperiode blij kunnen maken. Met zijn allen
streven we ernaar om ook deze Kerst en Oud en Nieuw magisch en onvergetelijk te
maken en we hopen met heel veel liefde en saamhorigheid 2021 in te luiden.
We kijken uit naar jullie steun voor deze inzamelingsactie.
Ontwikkelingen rondom COVID-19
Sinds afgelopen weekend zit een leerling uit CB1-D in isolatie omdat deze positief is
getest op COVID-19. Tevens zijn er in overleg met DVG drie klasgenootjes in
verplichte preventieve quarantaine geplaatst, omdat niet uit te sluiten is dat ze in
nauw onbeschermd contact met elkaar zijn geweest. De ouders van deze leerlingen
zijn in het weekend al op de hoogte gebracht. Ook is er een brief gegaan naar alle
ouders van de klas.

Het afgelopen weekend is er een nieuwe versie gepubliceerd van het protocol
Richtlijn voor quarantaine in opvang- en onderwijsinstellingen. Het verschil ten
opzichte van de vorige versie is de quarantaineperiode verkort is naar 10 dagen. Ook
in het protocol Randvoorwaarden openstellen onderwijsinstellingen m.b.t
preventieve maatregelen COVID-19 is dit gewijzigd. Beide aangepaste protocollen
zijn te vinden op www.arubacovid19.org en zijn voor de volledigheid als bijlage 2 en
3 toegevoegd aan deze brief.
Het aantal positief geteste gevallen per dag geeft aanleiding tot enig optimisme.
Echter was er afgelopen zaterdag en vandaag weer een piek te zien. Wij blijven
daarom streng controleren dat alle genomen maatregelen op school goed nageleefd
worden. We zijn heel tevreden over hoe alle leerlingen hun medewerking verlenen.
Zij verdienen allemaal een groot compliment! Er zijn nauwelijks incidenten met
leerlingen die hun mondkapje niet dragen en ook bij binnenkomst van het lokaal
maken alle leerlingen netjes hun tafel en stoel schoon. Alleen op deze manier
kunnen we de school veilig 100% open houden. Een grote dank gaat uit aan alle
leerlingen voor hun goede medewerking!
Procedure Medwork
Een leerling die een toets mist wegens ziekte moet zich bij Medwork melden om
recht te hebben op een inhaalmogelijkheid. Vanaf het moment dat COVID-19 op
Aruba was vastgesteld, is Medwork alleen telefonisch bereikbaar. Vanaf deze week
kunnen leerlingen die geen griepverschijnselen hebben zich weer fysiek melden bij
Medwork. Een consult kost Afl. 35 en moet contant betaald worden.
Leerlingen die wel griepverschijnselen hebben mogen niet fysiek naar Medwork,
maar kunnen telefonisch contact opnemen voor een consult. De kosten van Afl. 35
worden per bankoverschrijving betaald. In bijlage 4 staat de complete procedure
uitgewerkt.
Deze procedure geldt voor alle toetsen, dus ook toetsen die buiten de CP/SE-periode
om worden gegeven. Leerlingen die positief getest zijn op COVID-19 hoeven zich niet
bij Medwork te melden. Zij kunnen een positieve testuitslag inleveren bij terugkomst
op school. Een dergelijke regeling geldt ook voor leerlingen die in verplichte
quarantaine zijn geplaatst. Hier moet echter wel bewijs van worden overlegd.
PLT’s
Door allerlei veranderingen heeft het iets langer geduurd om alle PLT’s te publiceren.
De PLT’s zijn te vinden via bit.ly/PLT20-21. Ze zijn ook te vinden op onze website.
We zijn inmiddels ruim drie maanden onderweg. Die weg was zeker niet de
makkelijkste weg, maar doordat we met zijn allen zo goed ons best doen is de weg
wel begaanbaar geworden. Als we samen op deze weg verder blijven gaan, dan lukt
het ons zeker om er een geslaagd schooljaar van te maken. Keep up the good job!
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,
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