
                                                                                                                            
 

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

 
 
 
Oranjestad, 15 december 2021 
 
COLAUA: 2021/2022-126 
 
Onderwerp: Activiteiten rondom einde kalenderjaar 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
De laatste schoolweek van 2021 is bijna ten einde. In deze brief wordt u geïnformeerd over de 
laatste twee schooldagen van dit jaar. De eerste toegezegde informatie over de CP/SE-periode 
ontvangt u uiterlijk aanstaande vrijdag. 
 
Opnieuw acties aangekondigd 
De vakbonden hebben voor morgen nieuwe acties aangekondigd tegen de salariskorting van 
12,6%. Bij de acties van afgelopen maandag waren de meeste docenten op school aanwezig om 
les te geven. Dat zal morgen ook zo zijn. De meeste lessen zullen doorgaan. Daarom worden 
alle leerlingen aan het begin van het lesuur bij het lokaal van hun les verwacht. Bij lesuitval 
kunnen leerlingen zelfstandig verder werken. Zij kunnen daarvoor eventueel terecht in de 
mediatheek. 
 
Kerstviering 
Aanstaande vrijdag, 17 december, houden we onze kerstviering. Dit gebeurt dit jaar in 
klassenverband. Alle leerlingen worden die dag om 8.00 uur op school verwacht voor een 
klassenactiviteit met de mentor. De mentoren hebben met hun klas een kerstviering 
voorbereid. Na 11.00 uur mogen de leerlingen naar huis. In bijlage 1 vindt u de lokaalindeling. 
We wensen iedereen alvast veel plezier toe bij deze viering. 
 
Inzamelingsactie 
De afgelopen drie vrijdagen hebben we op school een inzamelingsactie gehouden voor 
gezinnen die het minder breed hebben. Wij hebben afgelopen weekend 23 gezinnen blij 
gemaakt met een grote boodschappentas vol met levensmiddelen. Namens al deze gezinnen 
hartelijk dank voor uw bijdrage aan de inzamelingsactie! De actie werd zeer gewaardeerd. 
  



 
Overlijden docent Rita Boots 
Afgelopen weekend kregen we het trieste nieuws dat onze collega Rita Boots-de Groof is 
overleden. Zij was lange tijd verbonden aan onze school als docent Nederlands. Ze had een 
groot hart voor haar leerlingen die ze altijd enorm liefdevol behandelde. Rita zal door ons 
enorm worden gemist. 
 
Door alle acties van de afgelopen tijd is lesuitval niet te voorkomen geweest. We begrijpen dat 
dit voor zowel ouders/verzorgers en leerlingen heel vervelend is. We hopen desondanks dat de 
overlast beperkt blijft. Onze excuses voor het eventuele ongemak dat dit heeft veroorzaakt. We 
hopen dat de acties binnenkort tot het verleden behoren. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de schoolleiding, 
 
 
T.R. Croes M Ed, rector 


