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

Oranjestad, 9 januari 2022
COLAUA: 2021/2022–130

Onderwerp: Fysieke opening van de school
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Afgelopen vrijdag heeft de regering besloten om de scholen weer fysiek te openen
vanaf aanstaande maandag. Op basis van de informatie die alle schoolbesturen
hebben aangeleverd is dit besluit genomen. Op Colegio Arubano hebben we
momenteel 11 leerlingen die positief getest zijn en vier leerlingen die in quarantaine
zitten. Er zijn vijf docenten positief en één docent zit in quarantaine. In vergelijking
met de landelijke cijfers liggen onze cijfers daar ruim onder.
In de afgelopen dagen hebben we ervoor gezorgd dat de school morgen weer veilig
open kan. Alle klaslokalen zijn voorzien van voldoende desinfectiemiddelen.
Daarnaast worden alle ruimtes regelmatig schoongemaakt.
Regels bij opening van de school voor fysiek onderwijs
Bij de fysieke opening houden wij rekening met de voorschriften van DVG die te
vinden zijn op arubacovid19.org. Voor de volledigheid zijn ze bijgevoegd als bijlage 1
en 2 aan deze brief. Daarnaast nemen we als school extra maatregelen. Wij vragen
alle leerlingen de volgende regels na te leven:
• Wie ziek is of symptomen heeft van het coronavirus blijft thuis
• Het gebruik van mondkapjes is in het klaslokaal te allen tijde verplicht. Alleen op
het schoolplein mogen leerlingen hun mondkapje even weghalen om te eten of
te drinken als ze zich op ten minste 1,5 meter afstand van andere personen
bevinden.
• De tafels staan in toets-opstelling om zo de onderlinge afstand te kunnen
naleven. Het is niet toegestaan de tafels te verplaatsen
• Regelmatig handen wassen voor ten minste 20 seconden is verplicht
• Elke leerling maakt bij binnenkomst van het lokaal zijn/haar eigen tafel schoon
• Leerlingen mogen tussendoor het schoolterrein niet verlaten
De omikron-variant van het coronavirus is veel besmettelijker dan eerdere varianten.
Waar jongeren eerst nauwelijks geraakt werden is dat nu anders. Daarom is het zeer
belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt. Dit geldt ook op schoolplein! Ook
daar zijn mondkapjes verplicht, behalve tijdens het eten en drinken.

CP’s en SE’s gaan door volgens planning
Aanstaande vrijdag vrijdag begint de CP/SE-periode. De eerste twee schooldagen
was de school weliswaar fysiek gesloten, maar de meeste lessen zijn online
doorgegaan. Omdat we morgen weer fysiek naar school komen, kunnen de toetsen
volgens planning doorgaan. Alleen in die gevallen waarin klassen de stof niet af
hebben gekregen door absentie van de docent, zal maatwerk worden geleverd.
We zijn blij dat we morgen onze leerlingen weer op school kunnen verwelkomen.
Hopelijk kunnen we de rest van het schooljaar de school open houden.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,
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