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

Oranjestad, 4 februari 2021
COLAUA: 2020/2021–176
Onderwerp: Maandagrooster op 9 februari en verkorte lesuren

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
De CP/SE-periode ligt al even achter ons en inmiddels zijn de meeste resultaten
bekendgemaakt. Dat betekent dat nu ongeveer de helft van de cijfers van dit
schooljaar binnen zijn. Daarom is het een goed moment om de balans op te maken.
In deze brief informeer ik u daar verder over.
Dinsdag 9 februari volgens het maandagrooster
Na maandag 25 januari vallen ook de maandagen 8 en 15 februari uit. Voor sommige
vakken betekent dit een onevenredig groot aantal uitval van lesuren. Daarom is er
besloten dat op dinsdag 9 februari het rooster van maandag wordt gebruikt.
Het is technisch gezien niet mogelijk om dit in Magister te zetten. Daarom laten we
de lessen van maandag 8 februari in Magister staan. Docenten zullen het huiswerk
voor 9 februari invullen bij de lessen van 8 februari. Die lessen worden ook gebruikt
voor de absentieregistratie. Als u een melding krijgt van 8 februari, dan kan dit dus
kloppen. Dit is dan een registratie van 9 februari. Op woensdag 10 februari gaan de
lessen weer normaal door volgens het rooster zoals dat in Magister staat.
Verkorte lesuren
Van dinsdag 16 februari tot en met maandag 22 februari vinden er
leerlingenbesprekingen plaats. Hierin maken we de balans op van het eerste half
jaar. Om die reden zijn alle lessen tien minuten korter dan normaal.
Het lesrooster ziet er in die periode als volgt uit:
CB1/H3/V3/H5
1e uur 7.30 – 8.05 uur
2e uur 8.05 – 8.40 uur
3e uur 8.40 – 9.15 uur
Pauze 9.15 – 9.45 uur
4e uur 9.45 – 10.20 uur
5e uur 10.20 – 10.55 uur
6e uur 10.55 – 11.30 uur
7e uur 11.30 – 12.05 uur
8e uur 12.05 – 12.40 uur

CB2/H4/V4/V5/V6
1e uur 7.30 – 8.05 uur
2e uur 8.05 – 8.40 uur
3e uur 8.40 – 9.15 uur
4e uur 9.15 – 9.50 uur
Pauze 9.50 – 10.20 uur
5e uur 10.20 – 10.55 uur
6e uur 10.55 – 11.30 uur
7e uur 11.30 – 12.05 uur
8e uur 12.05 – 12.40 uur

Het verkorte lesrooster heeft gevolgen voor het tijdstip dat uw kind opgehaald kan
worden. De dienstregeling van het reguliere bustransport van Arubus wordt niet
aangepast.
Verder breng ik u nog in herinnering dat er op dinsdag 2 maart een ouderavond met
lesgevende docenten is. Later deze maand krijgt u daar meer informatie over.
Ook voor de schoolleiding is dit een goed moment om halverwege de balans op te
maken Het is vandaag op de dag af een half jaar geleden dat ik u mijn eerste brief
stuurde. Inmiddels staat de teller op 16. Er is in het eerste half jaar heel veel te
melden geweest. Namens de schoolleiding heb ik u daar zo goed mogelijk in
meegenomen. Persoonlijk kan ik melden dat ik de vele contacten die ik in mijn eerste
half jaar als rector heb gehad als heel plezierig heb ervaren en ik kijk ernaar uit om
de goede samenwerking in de tweede helft van het schooljaar op deze voet voort te
zetten.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,

T.R. Croes M Ed
Rector

