
                                                                                                                            

 

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

 
 

Oranjestad, 28 juni 2022 
 
COLAUA: 2021/2022–394 
 
 
Onderwerp: Wijzigingen sluiting schooljaar in verband met sluiting scholen 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Vandaag is bekend geworden dat in verband met het verwachte slechte weer de 
scholen vanaf morgenmiddag 12.00 uur voor de rest van de week gesloten zijn. Dit 
heeft een aantal gevolgen. 
 
Inhaal CP’s beginnen morgen om 7.30 uur 
De leerlingen die morgen een of meerdere CP’s moeten inhalen worden eerder op 
school verwacht. De CP’s beginnen om 7.30 uur in lokaal EX6. 
 
Inhaal CP’s van 30 juni verplaatst 
Een enkele leerling moest zoveel CP’s inhalen dat deze niet op twee dagen te 
plannen waren. De CP’s van donderdag 30 juni zijn verplaatst naar zaterdag 2 juli en 
beginnen om 8.00 uur. We begrijpen dat dit zeer ongelukkig is, maar helaas zijn we 
genoodzaakt tot deze vervelende maatregel in verband met de 
rapportvergaderingen die maandag beginnen. Het lokaal zal aan de betrokken 
leerlingen per mail bekendgemaakt worden. 
 
Bekendmaking cijfers en teruggave CP6 
Leerlingen kunnen op donderdag 30 juni vanaf 8.00 uur hun behaalde resultaten van 
CP6 via Magister zien. 
De teruggave van de CP’s is uitgesteld naar dinsdag 5 juli. Tussen 7.30 en 8.45 uur 
kunnen leerlingen die dag hun gemaakte CP’s komen ophalen. Het eerder gestuurde 
lokalenrooster blijft hierbij gehandhaafd. 
 
Inzage examens tijdvak 2 
De geplande inzage voor de examens wordt verplaatst naar zaterdag 2 juli. De inzage 
vindt plaats vanaf 8.00 uur en is volgens afspraak. Het rooster wordt later deze week 
toegestuurd. De deadline voor inschrijven voor de inzage blijft woensdag 29 juni om 
8.00 uur. 
 
Bahamento di Lista op maandag 4 juli 
De bahamento di Lista voor de geslaagden van tijdvak 2 wordt verplaatst naar 
maandag 4 juli. Om 17.00 uur zullen de namen van de geslaagden bekendgemaakt 
worden. 



Kaartverkoop diploma-uitreiking 
Voor kandidaten die in tijdvak 2 geslaagd zijn is de kaartverkoop verplaatst naar 
dinsdag 5 juli. Voor de kandidaten van tijdvak 2 worden er kaarten vastgehouden 
tussen 8.00 en 11.00 uur. Daarna gaan deze kaarten de losse verkoop in. Alle andere 
kandidaten die nog kaarten willen kopen kunnen dit doen tussen 8.00 en 13.00 uur 
zo lang er kaarten beschikbaar zijn. Kaarten kunnen alleen betaald worden met een 
ATM-kaart. 
 
We weten niet wat ons precies te wachten staat. Hopelijk valt het mee en blijft de 
schade beperkt. In ieder geval gaan we een spannende tijd tegemoet als eiland. Ik 
wens iedereen heel veel sterkte toe. Zorg goed voor jezelf en anderen. Samen 
komen we hierdoorheen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de schoolleiding, 
 
 
T.R. Croes M Ed 
Rector 


