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

Oranjestad, 14 december 2020
COLAUA: 2020/2021–107
Onderwerp: Indeling laatste schoolweek
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Het nieuws van gisteren dat de school vandaag dicht was kwam voor veel mensen
onverwacht. Dit was voor de schoolleiding niet anders. Inmiddels is de hele school
ontsmet en zijn we weer klaar om gebruik te maken van alle faciliteiten. Grote dank
gaat uit naar iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.
Er zijn veel vragen gekomen naar welke docenten een positieve testuitslag hebben
gekregen. In het kader van de privacy kunnen we daar geen mededelingen over
doen. Ik vraag u dan ook vriendelijk om de privacy van deze personen te
respecteren.
De school sluiten gebeurt niet zomaar. We hebben ook hier veel vragen over
gekregen. In bijlage 1 hebben we uitgebreid uiteengezet hoe het besluit tot stand is
gekomen. Ook vindt u daar het complete advies van DVG/JGZ.
Fysieke opening school
Nu de school grondig schoongemaakt en volledig ontsmet is, kunnen we weer fysiek
onderwijs op school aanbieden. Morgen, dinsdag 15 december, is de school weer
open. Dat betekent dat we weer verder gaan op dezelfde manier als voorheen met
inachtneming van alle maatregelen. Er zullen geen online lessen worden gegeven en
ook worden lessen niet gestreamd. Het is dus noodzakelijk dat leerlingen op school
te komen om lessen te volgen. Het is weliswaar bijna kerstvakantie, maar de tweede
week na de vakantie staan de volgende toetsen gepland. De lessen van deze week
zijn daarom belangrijk.
Kerstviering
Aanstaande vrijdag, 18 december, houden we onze kerstviering. Dit gebeurt dit jaar
in klassenverband. Alle leerlingen worden die dag om 7.30 uur op school verwacht.
Het eerste deel van de ochtend zal schoolbreed worden ingevuld met een
gezamenlijke activiteit. Van 9.00 tot 11.00 uur is er een klassenactiviteit met de
mentor. Tijdens die activiteit krijgen alle leerlingen tussendoor een snackbox en een
drankje. Na 11.00 uur mogen de leerlingen naar huis.
Ondanks dat we dit jaar niet met zijn allen in een ruimte kerstfeest kunnen vieren
hopen we toch op een succesvolle invulling met dit alternatief.

Booksale
Op 18 december van 11.00 tot 14.00 uur, na de kerstviering, is er een booksale voor
leerlingen (en docenten) in de schoolbibliotheek, waarbij tweedehands boeken
verkocht worden voor 1 à 2 gulden. Tijdens de booksale kunnen per keer maximaal
20 personen in de bibliotheek aanwezig zijn vanwege de COVID-19-maatregelen.
We hebben dit kalenderjaar veel meegemaakt. Het coronavirus zette het gewone
leven op zijn kop. Ook de school heeft een turbulente tijd doorgemaakt wat
uiteindelijk zijn climax kende in een wisseling van het bestuur en een andere
samenstelling van de schoolleiding. Na bijna vijf maanden als rector werkzaam te zijn
kan ik laten weten dat ik heel blij ben dat ik mag werken met een heel gemotiveerd
team van docenten, onderwijsondersteunend personeel en de schoolleiders. Ook
ben ik enorm trots op onze leerlingen. Ze doen het ondanks alle maatregelen heel
goed op school. Ik merk dat de school in een rustiger vaarwater terecht is gekomen
waarbij we weer de focus op het lesgeven en onze leerlingen kunnen leggen.
Namens de schoolleiding wens ik u allemaal een heel goede kerstvakantie en een
heel goede jaarwisseling toe. Blijf goed op jezelf en je naasten letten. We maken er
op school nog een goede week van en daarna hoop ik u allen in 2021 weer in goede
gezondheid terug te zien op school.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,

T.R. Croes M Ed
Rector

