
                                                                                                                            

 

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

 
 
Oranjestad, 31 augustus 2021 
 
COLAUA: 2021/2022–011 
 
Onderwerp: Fysieke opening van de school 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Het is zover! We mogen morgen weer alle leerlingen op school ontvangen. Wij 
hebben er heel veel zin in. In deze brief wordt u geïnformeerd over de fysieke 
opening van de school en alles wat ermee samenhangt. 
 
Gebruik van de ingangen 
Net als afgelopen schooljaar wordt van alle leerlingen bij binnenkomst van het 
schoolterrein de temperatuur opgenomen en handsanitizer verstrekt. Leerlingen die 
les hebben aan de grote kant, kunnen het schoolterrein alleen betreden via de 
ingang aan de Vondellaan. De achteringang is niet open! De leerlingen die les 
hebben bij de Emma-locatie maken gebruik van de ingang aan de Shakespearstraat. 
Houd er rekening mee dat het druk zal zijn, omdat alle leerlingen om 7.30 uur 
beginnen. 
 
Eerste lesuur is mentoruur 
Morgen is het eerste lesuur voor alle klassen een mentoruur waarbij de leerlingen 
door de mentor worden verwelkomd. Alle mentoren hebben een programma 
voorbereid zodat de leerlingen een goede start kunnen maken. Net als alle andere 
lessen is dit mentoruur een verplichte les waarbij alle leerlingen worden verwacht.. 
Vanaf het tweede lesuur gaan de lessen door volgens het rooster. Het lokalenrooster 
voor het eerste lesuur is eerder vandaag al naar alle leerlingen gestuurd, maar wordt 
ook als bijlage van deze brief meegestuurd. 
 
Rooster 
Het rooster is te vinden op de website https://colegioarubano.aw/roosters. Hier 
kunnen de roosters per klas worden bekeken. Leerlingen kunnen inloggen met hun 
stamboeknummer om hun persoonlijke rooster te bekijken. Het rooster is ook via 
Magister te bekijken. 
Vorige week is er online begonnen volgens het eerder verspreide lesrooster. Vanaf 
morgen gaat een nieuw lesrooster in. Er zijn wat roosterwijzigingen doorgevoerd. Dit 
komt doordat er nog wat laatste wijzigingen waren omtrent docenten. Het is dus 
voor leerlingen belangrijk om het rooster goed te bekijken. 
  

https://colegioarubano.aw/roosters


PLT’s 
Voor elk leerjaar is er van elk vak een Plan van Leerstof en Toetsen (PLT) vastgesteld. 
Via de link bit.ly/PLT21-22 kunt u deze vinden. Ze zijn ook via onze website te vinden. 
Op dit moment staan nog niet alle PLT’s erop, maar wij zullen ervoor zorgen dat zeer 
binnenkort alle PLT’s gepubliceerd zijn. 
 
Voorlichtingsavonden online 
Gezien de onzeker tijd vanwege het coronavirus heeft de schoolleiding besloten dat 
de voorlichtingsavonden die gepland staan in de week van 13 t/m 17 september 
online plaats gaan vinden en niet fysiek op school. Wij zullen in de loop van volgende 
week een rooster sturen waarop staat wanneer de voorlichtingsavond precies 
plaatsvindt. De mentor zal een uitnodiging sturen via het e-mailadres van de leerling. 
Leerlingen zijn ook van harte welkom om de avond online bij te wonen. 
 
Boekenfonds 
Het boekenfonds heeft voor alle leerlingen een boekenpakket samengesteld. Nog 
niet alle leerlingen hebben hun pakket opgehaald. 
Een aantal leerlingen heeft een onvolledig boekenpakket ontvangen. Helaas zijn dit 
jaar niet alle boeken op tijd geleverd. Het boekenfonds werkt er hard aan om binnen 
afzienbare tijd alle ontbrekende boeken alsnog te leveren. 
Nadat alle boeken zijn geleverd, krijgen de ouders de uiteindelijk factuur. Indien deze 
niet in een keer betaald kan worden, is het mogelijk een betalingsregeling hiervoor 
te treffen. U krijgt hier nog informatie over. 
 
Kledingvoorschriften 
Nu de school weer fysiek opengaat is het de bedoeling dat leerlingen zich weer aan 
de kledingvoorschriften gaan houden van de school. De kleding met het logo is te 
koop bij Impex. Zij hebben ons laten weten dat ze op dit moment niet kunnen 
leveren. Dat betekent dat we deze week en indien nodig ook volgende week de 
leerlingen wel zullen aanspreken, maar nog geen maatregelen zullen nemen. Zodra 
alles in orde is, dan wordt er wel gehandhaafd. Leerlingen die dan niet voldoen aan 
de kledingvoorschriften zullen worden verzocht naar huis te gaan om geschikte 
kleding te halen. 
 
Voor iedereen is het een spannende dag morgen. Vooral voor onze nieuwe 
leerlingen die naar een nieuwe school gaan. De mentoren staan voor jullie klaar om 
jullie op te vangen. Vergeet je mondkapje morgen niet mee te nemen! Heel veel 
succes dit schooljaar! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de schoolleiding, 
 
 
 
T.R. Croes M Ed 
Rector 

https://bit.ly/PLT21-22

