
                                                                                                                            

 

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

 
 
Oranjestad, 3 november 2021 
 
COLAUA: 2021/2022–060 
 
Onderwerp: Gebeurtenissen in november en Adviescommissie van start 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
We zitten inmiddels al in november. Het einde van het kalenderjaar komt steeds 
dichterbij. Deze maand hebben we een aantal activiteiten waar u in deze brief over 
wordt geïnformeerd. 
 
CP-periode 2 
Deze periode vindt plaats van maandag 15 november tot en met maandag 22 
november 2021. U ontvangt alle informatie hierover in een aparte brief. 
 
PWS-week 
De leerlingen van de examenklassen hebben tijdens de komende CP-periode geen 
schoolexamens. Van hen wordt verwacht dat ze die periode werken aan hun 
profielwerkstuk. Die week kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een snuffelstage 
van een of meerdere dagen bij een bedrijf of om onderzoek te doen. Daarnaast 
werken leerlingen aan hun verslag. Gedurende deze periode kunnen leerlingen een 
grote stap zetten richting de afronding van hun profielwerkstuk. Op die manier kan 
het PWS vroegtijdig worden afgerond waardoor leerlingen zich kunnen concentreren 
op de tweede en derde SE-periode. Leerlingen die wensen om toch op school te 
komen werken kunnen hiervoor de PR-lokalen gebruiken. 
De leerlingen van V6 worden op maandag 22 november allemaal op school 
verwacht, omdat ze aan de Pre-test KLV van CITO mee zullen doen. Dit is een 
verplichte deelname aan de KLV-Pre-test. 
 
Test e-mail aan alle ouder(s)/verzorger(s) 
Goede communicatie tussen ouder(s)/verzorger(s) en school is heel belangrijk. .De 
schriftelijke communicatie van Colegio Arubano gebeurt via e-mail. Daarom is het 
belangrijk dat wij van alle ouder(s)/verzorger(s) het juiste e-mailadres in onze 
database hebben. Later deze week zal er een testmail worden gestuurd naar alle 
e-mailadressen die bij ons bekend zijn. Deze e-mail zal afkomstig zijn van 
noreply@colegioarubano.aw. Om te voorkomen dat deze mail in ongewenste post 
(junk) terecht komt, is het aan te raden om dit adres toe te voegen aan uw 
vertrouwde afzenders. Wanneer u na ontvangst van de mail op de bevestigingslink 
klikt, is uw e-mailadres bij ons geverifieerd. Mocht u in de loop van volgende week 
niets ontvangen hebben, neem dan contact met ons op via info@colegioarubano.aw. 
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Adviescommissie Colegio Arubano van start 
De Adviescommissie Colegio Arubano, afgekort ACCA, is vorige week woensdag van 
start gegaan met de eerste vergadering. De ACCA geeft onder andere gevraagd en 
ongevraagd advies over beleidsvoornemens en functioneert daarnaast als klankbord. 
De ACCA bestaat uit de volgende leden: 

• Everick Rincones, voorzitter/docentlid 

• Jaderick Croes, secretaris/docentlid 

• Lucille Kock, docentlid 

• Dwight Mata, docentlid 

• Daisy Loefstop, lid onderwijsondersteunend personeel  

• Elizangela Farro-Croes, ouderlid 

• Gemma Teeken, ouderlid 

• Evanee Giel, leerlinglid 

• Kian Herrera, leerlinglid 
De ACCA is bereikbaar via adviescommissie@colegioarubano.aw. 
 
Namens de docenten en de schoolleiding wens ik alle leerlingen alvast heel veel 
succes toe in deze komende periode. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de schoolleiding, 
 
 
 
T.R. Croes M Ed 
Rector 
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