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

Oranjestad, 31 augustus 2022
COLAUA: 2022/2023–016

Onderwerp: Roosterwijzigingen en activiteiten voor de komende periode
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Het schooljaar is inmiddels bijna twee weken oud. De vakantie ligt inmiddels ver achter
ons en de school is volop aan de gang. We hopen dat alle leerlingen inmiddels helemaal
gewend zijn en met plezier naar school komen.
Deze week hebben de informatieavonden voor ouders/verzorgers van onze leerlingen
plaatsgevonden. De opkomst was heel goed!
Roosterwijzigingen i.v.m. wijziging natuurkunde
Begin deze week kwamen we voor een uitdaging bij het vak natuurkunde te staan door
het uitvallen van een van de docenten. Inmiddels is er een advertentie geplaatst voor
een nieuwe docent natuurkunde. Ondertussen hebben we intern geschoven om de
lessen doorgang te laten vinden. Dat betekent dat er diverse roosterwijzigingen zijn.
Vanaf morgen gaan die in. In Magister is het nieuwe rooster dat vanaf morgen geldig is
te vinden. Wij zijn intern in overleg om te bekijken hoe een en ander aan gemiste lessen
kan worden ingehaald.
Schoolfoto’s
Elk jaar maken we foto’s van onze leerlingen. Die foto’s worden gebruikt voor Magister
en voor de Colegiokaart. De Colegiokaart is het schoolpasje waarmee leerlingen zich
dienen te identificeren op school. Leerlingen dienen hun Colegiokaart altijd bij zich te
hebben. Vanaf volgende week worden de foto’s gemaakt. Het rooster hiervoor wordt
later deze week aan de leerlingen gestuurd.
Colegiodag
De afgelopen twee jaar gooide corona roet in het eten, maar dit jaar is het weer
mogelijk om een Colegiodag te organiseren. Deze vindt plaats op vrijdag 16 september.
Op die dag zijn er per jaarlaag tal van activiteiten georganiseerd. De lessen gaan op
deze dag niet door. Het is echter wel een verplichte schooldag dus alle leerlingen
worden verwacht. Gedetailleerde informatie over deze dag wordt binnenkort door de
conrector verstrekt.
Over ruim drie weken begint op donderdag 22 september de eerste CP/SE-periode. Het
rooster daarvan zullen wij u tijdig opsturen.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,

T.R. Croes M Ed, Rector

