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

Oranjestad, 30 juni 2022
COLAUA: 2021/2022–397

Onderwerp: School toch open op vrijdag
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Afgelopen dinsdag werd bekend gemaakt dat de scholen donderdag en vrijdag
gesloten zouden blijven in verband met slecht weer dat werd verwacht. Gelukkig is
het weer niet zo slecht geworden als werd voorspeld en kunnen de scholen morgen
toch open. Dit heeft wederom een aantal veranderingen tot gevolg.
Inhaal CP’s van 30 juni verplaatst naar vrijdag
De inhaal CP’s van vandaag waren verplaatst naar aanstaande zaterdag. Omdat de
school morgen weer open gaat, worden de inhaal CP’s van vandaag niet meer op
zaterdag, maar morgen om 8.00 uur ingehaald. De betrokken leerlingen krijgen te
horen in welk lokaal ze worden verwacht.
Teruggave CP6
De gemaakte CP’s van CP6 kunnen morgen tussen 10.30 en 12.00 uur worden
opgehaald. Het eerder gestuurde lokalenrooster blijft hierbij gehandhaafd. De cijfers
zijn via Magister te zien.
Inzage examens tijdvak 2
De inzage voor de examens wordt niet meer op zaterdag gedaan, maar wordt
morgen gedaan. De inzage begint voor alle leerlingen om 8.00 uur volgens afspraak.
Het rooster met de lokalen wordt aan de betrokken leerlingen opgestuurd.
Bahamento di Lista
De bahamento di Lista voor de geslaagden van tijdvak 2 kan toch volgens planning
doorgaan. Morgen worden om 16.00 uur de namen van de geslaagden
bekendgemaakt.
Kaartverkoop diploma-uitreiking
De kaartverkoop voor de diploma-uitreiking gaat volgens de oorspronkelijke
planning door. Dat betekent dat kandidaten die in tijdvak 2 geslaagd zijn op
maandag 4 juli kaarten kunnen kopen. Op dinsdag 5 juli worden alle overgebleven
kaarten verkocht. Op beide dagen is de kaartverkoop tussen 8.00 en 13.00 uur in TL3
en TL4. Kaarten kunnen alleen betaald worden met een ATM-kaart.

We zijn blij dat we goed door de spannende tijd zijn gekomen en dat de school
morgen weer open gaat. Daardoor kunnen we de examenleerlingen toch morgen
hun resultaat geven en hoeven we op zaterdag geen leerlingen naar school te laten
komen. Volgende week wordt voor de leerlingen die niet in de examenklas zitten
een spannende week, want zij krijgen dan te horen of ze bevorderd worden naar het
volgende leerjaar. Hopelijk hebben we dit schooljaar weer mooie resultaten.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,

T.R. Croes M Ed
Rector

