
                                                                                                                            

 

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

 
 

Oranjestad, 5 januari 2022 
 
COLAUA: 2021/2022–128 
 
 
Onderwerp: Start school in 2022 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Allereerst een heel goed en vooral gezond nieuwjaar gewenst! Ook dit jaar staan we 
weer klaar om onze leerlingen te ontvangen en ze te begeleiden naar hun volgende 
mijlpaal. Helaas begint dit kalenderjaar zoals het schooljaar begon, vanuit huis. We 
kunnen de leerlingen niet op school ontvangen. Tijdens de kerstvakantie is het aantal 
personen dat positief getest is op het coronavirus hard opgelopen. Daardoor heeft 
de overheid besloten om de scholen nog in ieder geval dicht te houden. De minister-
president heeft in haar persconferentie van vanmorgen aangegeven dat dit niet 
betekent dat de kerstvakantie met twee dagen wordt verlengd. Met het oog op de 
aankomende CP/SE-periode is het belangrijk dat er zo min mogelijk lesuitval is. 
Daarom zullen wij morgen wel beginnen, maar dan online. 
 
Online lessen 
In principe gaan alle lessen door, maar omdat het ondoenlijk is om van 7.30 tot 
15.00 uur in een online les te zitten, zijn de lestijden ingekort: 
1e uur:  8.00-8.25 uur 
2e uur:  8.30-8.55 uur 
3e uur:  9.00-9.25 uur 
4e uur:  9.30-10.00 uur 
Pauze 
5e uur:  10.30-10.55 uur 
6e uur:  11.00-11.25 uur 
7e uur:  11.30-11.55 uur 
8e uur:  12.00-12.25 uur 
9e uur:  12.30-13.00 uur 
We hopen dat de lessen aanstaande maandag weer op school door kunnen gaan, 
want het is uiteindelijk het beste om onze leerlingen fysiek op school te hebben. 
 
  



Melden bij ziekte en quarantaine 
Het crisisteam heeft alle schoolbesturen gevraagd om aanstaande vrijdag door te 
geven hoeveel docenten en leerlingen en in isolatie of quarantaine zitten vanwege 
het coronavirus. Het is voor ons daarom heel belangrijk dat wij de juiste informatie 
in ons bezit hebben. Wij doen daarom een beroep op alle ouder(s)/verzorger(s) om 
de school in te lichten wanneer de leerling ziek is of in quarantaine zit. Melden kan 
op twee manieren: 

• Op onze website staat een knop voor ziekmeldingen. De directe link is 
bit.ly/ziekmalo. Via deze link wordt een korte vragenlijst geopend. Na het 
invullen van de vragenlijst wordt u verzocht om de ziekmelding in Magister te 
plaatsen. Pas daarna is de ziekmelding geregistreerd. 

• Het is ook nog steeds mogelijk om ziekmeldingen telefonisch door te geven. 
Houd er in dat geval rekening mee dat u dan dezelfde vragen gesteld zullen 
worden als in het online formulier. 

 
Afhankelijk van de informatie die het crisisteam krijgt, wordt er een nieuw besluit 
genomen over de heropening van de scholen. Ondertussen doen wij er alles aan om 
de school weer veilig te openen zodra dat kan. Zodra er meer informatie bekend is, 
wordt u daarover geïnformeerd. Eind deze week of in het weekend kunt een nieuwe 
brief verwachten. 
 
We hadden het begin van 2022 iets anders voorgesteld, maar hebben jammer 
genoeg te maken met een virus dat veel invloed heeft in ons dagelijks leven. We 
beseffen dat de maatregelen zeer vervelend zijn en hadden het zelf ook graag anders 
gezien. Blijf goed voor uzelf en uw naasten zorgen. Dan komen we er samen 
doorheen! 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de schoolleiding,  
  
  
T.R. Croes M Ed  
Rector 
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