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Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Sinds afgelopen maandag zitten we alweer in de derde maand van het jaar. In maart
hebben we een aantal activiteiten gepland waarover ik u in deze brief informeer. De
eerste activiteit was gisteravond. Toen heeft de ouderavond met lesgevende
docenten plaatsgevonden. Deze avond was goed bezocht.
Inzamelingsactie
Colegio Arubano wil graag met de Paasviering een tweede inzamelingsactie houden.
Voor veel leerlingen, gezinnen en families is niet alleen 2020 een bijzonder jaar
geweest, maar ook 2021 kent zijn uitdagingen vanwege het coronavirus. Daarom is
er na het succes van december besloten om een tweede inzamelingsactie te houden.
Hierbij vragen wij aan alle personeelsleden en leerlingen die wat kunnen missen om
iets te doneren voor de minderbedeelden van Aruba.
Op school staan vanaf deze week grote bakken waarin de producten gedeponeerd
kunnen worden. Bij binnenkomst aan de Vondellaan zijn de bakken te vinden in de
hal tegenover de administratie en aan de Emma-kant zijn de bakken te vinden vóór
de personeelskamer.
In de bijlage staan voorbeelden van producten die gedoneerd kunnen worden.
De inzamelingsactie loopt tot en met vrijdag 26 maart 2021. We hopen op een grote
opbrengst.
Deelname door Colegio Arubano aan het festival Himno y Bandera
Dit jaar heeft Musicians of Colegio Arubano besloten om deel te nemen aan het
Himno y Bandera festival. Dit festival staat bekend als één van de meest
belangrijkste festivals van het eiland. Elk jaar componeren de muzikanten liedjes die
te maken hebben met Aruba. Voor deze composities kan je een prijs winnen. Colegio
Arubano wil haar leerlingen stimuleren om creatief te zijn. Dit jaar heeft Andley
Isenadin van CB2 een liedje gecomponeerd om op het festival te presenteren.
De muziekgroep van Colegio Arubano bestaat uit een combinatie van leerlingen,
docenten, alumni en een externe muzikant. Zij opereren onder het motto: Have fun
while sounding awesome!
Momenteel wordt er achter de schermen hard gerepeteerd om een mooie prestatie
neer te zetten. Afgelopen weekend was 24ora bij een van de repetities aanwezig.
Hun (video)verslag is hier terug te vinden: https://24ora.news/3b43FbT

Aanstaande zondag, 7 maart, treedt onze muziekgroep op. Vanwege COVID-19 mag
er geen publiek bij zijn, maar het festival wordt live uitgezonden via de
Facebookpagina van Fundacion promove nos cultura. De uitzending begint om 16.30
uur. Colegio Arubano is de eerste groep die optreedt.
Vrije dag na Himno y Bandera
18 maart is de Dag van het volkslied en de vlag. Die dag is iedereen vrij. De dag erna,
vrijdag 19 maart, is een vakantiedag en is er ook geen school.
CP/SE-periode 3
De derde SE-periode begint voor de examenklassen op maandag 22 maart. De CPperiode voor de andere klassen begint op dinsdag 23 maart. Beide periodes lopen
tot31 maart. Binnenkort krijgt u het rooster voor deze toetsperiode. Het is belangrijk
dat alle leerlingen zich hier optimaal voor voorbereiden. Leerlingen die er goed voor
staan, willen natuurlijk hun mooie cijfers behouden, maar ook leerlingen die er niet
zo goed voor staan hebben nog steeds kans om het jaar goed af te ronden.
Leesboeken Engels
Voor het vak Engels worden jaarlijks de zogenaamde Young Birds en Black Birds
aangeschaft. Voor volgend schooljaar 2021-2022 heeft de sectie Engels besloten om
de volgend jaar geen nieuwe boeken aan te schaffen. Daarom worden alle leerlingen
van CB2/H3/V3/V4/V5/H5/V6 opgeroepen om de leesboeken van dit schooljaar niet
weg te geven. Deze boeken zullen volgend schooljaar weer gebruikt worden. Voor
vragen hierover kunnen de leerlingen hun lesgevende docenten altijd benaderen.
De maand maart is een belangrijke maand met weer veel nieuwe kansen om goede
cijfers te halen. Ik wens alle leerlingen daar heel veel succes bij toe. Het is deze
maand nog even hard werken waarna direct na de CP/SE-periode iedereen mag
genieten van een welverdiende vakantie.
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