
                                                                                                                            

 

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

 
 
Oranjestad, 4 februari 2022 
 
COLAUA: 2021/2022–166 
 
 
Onderwerp: Belangrijke data en gebeurtenissen in februari 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
De eerste week van de vierde periode is achter de rug. De lessen zijn doorgegaan en 
er is weer meer rust op school. De maand februari is echter geen rustige maand. In 
deze brief wordt u geïnformeerd over belangrijke data en gebeurtenissen die deze 
maand plaatsvinden op school. 
 
Roosterwijzigingen vanaf aanstaande maandag 
Recent hebben we afscheid genomen van twee collega’s die ervoor hebben gekozen 
een nieuwe uitdaging aan te gaan. Gelukkig is het ons gelukt om vervangers hiervoor 
te vinden. Mevrouw Esmeralda Kelly is deze week begonnen met het verzorgen van 
de lessen CKV Beeldende Vorming. Vanaf volgende week zal de heer Brandon 
Figaroa beginnen met het verzorgen van lessen Papiamento. Sommige klassen zullen 
hierdoor een andere docent krijgen. 
Deze wijzigingen hebben tot gevolg dat het rooster aangepast moest worden. Het 
nieuwe rooster staat in Magister. U wordt vriendelijk verzocht dit goed te bekijken. 
 
Geen verkorte lessen in de week van 14 februari 
In de week van 14 februari stonden er verkorte lessen gepland. Deze gaan niet door. 
Die week zullen de lessen dus normaal doorgaan volgens rooster. 
 
Vrije dagen in februari 
Normaal gesproken zouden er rond deze tijd allerlei activiteiten plaatsvinden 
rondom carnaval. Vanwege de pandemie gaan deze niet door. De vrije dagen die in 
het vakantierooster staan, blijven wel staan. Dat betekent dat maandag 21 februari 
en maandag 28 februari de school gesloten is en de lessen niet doorgaan. 
 
Maandagrooster op dinsdag 22 februari 
Omdat er deze periode veel maandagen uitvallen, draaien we op dinsdag 22 februari 
de lessen volgens het rooster van maandag. Dit staat ook zo in de jaarkalender die 
aan het begin van het jaar is gedeeld. 
  



Ouderavond 22 februari 
Op dinsdag 22 februari vindt er een ouderavond plaats met lesgevende docenten. U 
krijgt hier binnenkort meer informatie over. 
 
We zijn ons ervan bewust dat er deze maand nogal wat staat te gebeuren en dat dat 
kan leiden tot verwarring. Houd daarom alle genoemde data goed in de gaten zodat 
alles zo vlekkeloos mogelijk zal verlopen. Wij wensen alle leerlingen veel succes met 
de tweede helft van het schooljaar! 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de schoolleiding,  
  
  
T.R. Croes M Ed 
Rector 


