
                                                                                                                            

 

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

 
 

Oranjestad, 17 maart 2022 
 
COLAUA: 2021/2022–247 
 
 
Onderwerp: Versoepelingen maatregelen COVID-19 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Het is vandaag vier weken geleden dat u een brief van ons heeft ontvangen over de 
versoepelingen van de maateregelen wegens COVID-19. Op dit moment lijkt het er 
haast op dat het coronavirus niet meer bestaat, omdat de oorlog in Oekraïne het 
nieuws domineert. We moeten echter wel waakzaam blijven. Gelukkig lijkt het 
coronavirus in kracht af te nemen en het aantal positief geteste personen is 
inmiddels op een niveau van gemiddeld minder dan 10 per dag. Op school hebben 
we geen enkele leerling of personeelslid thuis zitten met corona. Daarom hebben we 
besloten om vanaf volgende week maandag nieuwe versoepelingen door te voeren.  
 
Basismaatregelen blijven van kracht 
Ondanks dat veel maatregelen niet meer van kracht zijn, blijft het belangrijk om ons 
wel te houden aan de basismaatregelen. Dit betekent regelmatig handenwassen 
voor minimaal 20 seconden, zoveel mogelijk afstand houden en testen bij klachten. 
In elk klaslokaal is water en zeep beschikbaar en blijven desinfecterende middelen 
aanwezig zodat leerlingen die dat willen hun tafels en stoelen kunnen desinfecteren.  
Leerlingen die ziek zijn, moeten verplicht thuisblijven. Een leerling die ziek op school 
komt, zal naar huis worden gestuurd. 
 
Mondkapjesplicht op school verdwijnt 
Het gebruik van mondkapjes is al langere tijd niet meer verplicht op Aruba. Wij 
hadden echter besloten dat in de klaslokalen het gebruik van mondkapjes wel 
verplicht bleef. Die verplichting verdwijnt met ingang van aanstaande maandag. 
Leerlingen die dat willen mogen gebruik blijven maken van een mondkapje, maar het 
is dus niet meer verplicht. 
 
Ook deze versoepelingen zijn voor sommige leerlingen en hun ouders/verzorgers 
spannend. Wij vinden het echter wel verantwoord en zullen alle ontwikkelingen 
goed in de gaten blijven houden zodat Colegio Arubano veilig blijft. Tot slot wensen 
we u voor morgen een heel prettige Dia di Himno y Bandera toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de schoolleiding, 
 
 
T.R. Croes M Ed 
Rector 


