
                                                                                                                            

 

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

 
 
Oranjestad, 22 november 2020 
 
COLAUA: 2021/2022–066 
 
Onderwerp: Enkele belangrijke aandachtspunten 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
De tweede CP-periode is ten einde. Vandaag was de laatste CP-dag, maar een enkele 
klas maakt morgen ook nog een CP. Ondanks dat we vandaag later zijn begonnen 
met de toetsen, is alles prima verlopen. Wij danken iedereen voor het begrip en de 
medewerking! 
De leerlingen uit de examenklassen werkten deze CP-periode aan hun 
profielwerkstuk. Uit reacties van die leerlingen blijkt dat ze heel blij waren met deze 
mogelijkheid om aan het profielwerkstuk te werken. 
In deze brief wordt u geïnformeerd over de kledingvoorschriften, ziekmeldingen, 
activiteiten rondom kerst en de openstelling van de achteringang van de grote kant. 
Nogmaals vragen we uw aandacht voor de testmail die gestuurd is aan 
ouder(s)/verzorger(s). 
 
Kledingvoorschriften 
In de afgelopen periode hebben de rector en algemeen directeur gesprekken gehad 
over de kledingvoorschriften met een afvaardiging van de leerlingen en met een 
afvaardiging van de docenten. Dit was naar aanleiding van de ingediende 
manifesten. De gesprekken zijn in goede sfeer verlopen en we zijn blij dat we er met 
alle partijen uit zijn gekomen. Zowel de leerlingen als de docenten hebben foto’s bij 
elkaar verzameld van voorbeelden en non-voorbeelden. Dit is verwerkt tot één 
document. In bijlage 1 vindt u de aangepaste tekst en de foto’s. 
De afgelopen periode hebben we de kledingvoorschriften niet streng gehandhaafd. 
We zien dat de meeste leerlingen zich heel goed aan de regels houden, maar toch 
zijn er ook leerlingen die dat niet doen. Vanaf volgende week gaan we weer 
handhaven. In principe worden leerlingen van wie de kleding niet aan de 
voorschriften voldoet bij de ingang tegengehouden. Mocht een leerling toch 
binnenkomen met kleding die niet is toegestaan, dan kan die later op de dag alsnog 
worden aangesproken. De regels zijn nu zodanig versoepeld dat er geen 
uitzonderingen meer gemaakt worden. Leerlingen zullen echter wel altijd de kans 
krijgen om andere kleding aan te trekken om toegelaten te worden tot de les. Echter 
verwachten we door de versoepelingen geen problemen. 
We zijn ons ervan bewust dat de kledingvoorschriften voor nodige discussie zal 
zorgen. Wat dat betreft is het heel dynamisch en onmogelijk om het voor iedereen 
goed te doen. Door zowel met leerlingen als met docenten te hebben gesproken, 
hopen we een goede middenweg te hebben gevonden die voor iedereen acceptabel 
is. 



Ziekmeldingen 
Het ziekmelden van een leerling is op verschillende manieren mogelijk. Het kan via 
het online formulier welke te bereiken is via onze website of de directe link 
bit.ly/ziekmalo. In dit formulier wordt gevraagd naar een e-mailadres. Dit dient het 
e-mailadres van een van de ouder(s)/verzorger(s) te zijn. Telefonisch melden is ook 
nog steeds mogelijk. In de schoolgids staat dat ziekmelden mogelijk is tot 10.00 uur. 
Daarom is het formulier op schooldagen tot 10.00 uur geopend. Mocht een leerling 
gedurende de schooldag ziek worden, dan dient die zich eerst bij de 
schooladministratie te melden waarna ouder(s)/verzorger(s) gebeld worden om de 
leerling op te halen. Bij de schooladministratie zal ook altijd gevraagd worden of de 
leerling die dag nog een toets heeft. Als dat het geval is, dient de leerling zich bij 
Medwork te melden. Tijdens CP/SE-periodes gaat dat vrijwel altijd goed, maar buiten 
die periodes om wordt het soms vergeten. Een leerling die op een reguliere 
schooldag een toets heeft en op die dag ziek is, dient zich ook bij Medwork te 
melden. Met een toets wordt bedoeld een activiteit waar de leerling een cijfer voor 
krijgt. Dat betekent dus niet alleen schriftelijke toetsen, maar bijvoorbeeld ook 
presentaties of sportactiviteiten. 
 
Activiteiten rondom kerst 
Colegio Arubano wil het jaar 2021 op een leuke en bijzondere manier afsluiten. Voor 
veel gezinnen, families en leerlingen was 2021 echter geen makkelijk jaar en daarom 
is besloten om een inzamelingsactie te houden. Alle leerlingen wordt hierbij 
gevraagd om voedingsmiddelen te doneren voor de minderbedeelden (via het 
Sociaal Fonds). Op school komen grote bakken te staan (aan de Emma- en 'grote' 
kant) waarin de leerlingen de voedingsmiddelen kunnen deponeren. 
De inzamelingsactie zal op de vrijdagen 26 november, 3 december en 10 december 
plaatsvinden. In bijlage 2 vindt u voorbeelden van producten die gedoneerd kunnen 
worden. 
Om de inzamelingsactie een extra feestelijk accent te geven, mogen de leerlingen op 
de genoemde vrijdagen versierd met kerstaccessoires naar school komen. Denk aan 
hoedjes, sjaals etc. De eerder beschreven kledingvoorschriften blijven daarbij wel 
van kracht. 
Colegio Arubano hoopt dat iedereen een steentje bij kan dragen, zodat we mensen 
tijdens de kerstperiode blij kunnen maken. We kijken uit naar jullie steun voor deze 
inzamelingsactie. 
Ook wordt er een tekenwedstrijd georganiseerd. De leerlingen mogen vanaf 22 
november een vel A3-papier bij de administratie in de hal ophalen of bij de conciërge 
van de Emma-kant. Op dit papier kunnen zij een kersttekening maken. Het thema is 
“Christmas Spirit”. Op 6 december kunnen de leerlingen hun tekeningen bij de 
administratie inleveren of bij de conciërge van de Emma-kant. De winnaars worden 
op 10 december in de pauze bekendgemaakt. Er zijn leuke prijzen voor de beste 
tekeningen! 
Vrijdag 17 december is de laatste dag voor de kerstvakantie. Op deze dag ontvangen 
alle mentoren hun klassen voor een gezellig afsluiting van het kalenderjaar. Alle 
leerlingen worden die dag op school verwacht. Daarnaast is het mogelijk dat in 
overleg met de klas ook een andere activiteit buiten schooltijd wordt georganiseerd. 
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Opening achteringang grote kant 
Toen vorig jaar de scholen weer zijn geopend na een periode van enkele maanden 
online onderwijs, hebben we als school een aantal maatregelen moeten nemen om 
de school veilig te kunnen openen. Een van die maatregelen was dat leerlingen die 
les hadden aan de ‘grote kant’ (Vondellaan) alleen via de voorkant naar binnen 
mogen komen. Het hek aan de achterkant tegenover de Emmalocatie is gesloten. 
Vanaf morgen is het weer mogelijk om aan de grote kant binnen te komen via de 
achteringang. Wij hebben ervoor gezorgd dat er daar beveiligingspersoneel staat, 
handsanitizer aanwezig is en de temperatuur gecontroleerd wordt zodat leerlingen 
ook via die ingang veilig naar binnen kunnen komen. 
 
Test e-mail aan alle ouder(s)/verzorger(s) 
Het is belangrijk dat wij van alle ouder(s)/verzorger(s) het juiste e-mailadres in onze 
database hebben. In de vorige brief hebben we u hier al over geïnformeerd. Er is een 
testmail verzonden naar alle e-mailadressen die bij ons bekend zijn. Deze e-mail was 
afkomstig van noreply@colegioarubano.aw. Nog niet alle ouder(s)/verzorger(s) 
hebben op de link in de mail geklikt. Daarom sturen we aan die e-mailadressen in de 
begin volgende week nogmaals een e-mail. 
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 aan het eind van volgende week niets ontvangen hebben, 
neem dan contact met ons op via info@colegioarubano.aw. 
 
Over een kleine maand begint de kerstvakantie. Tot die tijd zal er nog van alles 
gebeuren, waaronder de trimesterbesprekingen en ouderavond met de mentoren. U 
zult tijdig over alle activiteiten worden geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de schoolleiding, 
 
 
T.R. Croes M Ed 
Rector 
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