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Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Afgelopen maandag was de laatste CP-dag. Hiermee is de eerste rapportperiode ten
einde gekomen. We zijn deze week begonnen aan periode 2 en werken toe naar het
einde van het kalenderjaar. Leerlingen van de examenklas werkten in de afgelopen
CP-periode aan hun profielwerkstuk en afgelopen maandag hadden zij een Academic
Experience bij de Universiteit van Aruba. In deze brief wordt u geïnformeerd over
diverse activiteiten die de komende tijd op school zullen plaatsvinden.
Verkorte lessen in verband met rapportvergaderingen
Van maandag 5 tot en met vrijdag 9 december vinden er rapportvergaderingen
plaats. Hierin maken we de balans op van de eerste rapportperiode. Om die reden
zijn alle lessen tien minuten korter dan normaal.
Het lesrooster ziet er in die week als volgt uit:
1e uur
2e uur
3e uur
4e uur
Pauze
5e uur
6e uur
7e uur
8e uur
9e uur

7.30 – 8.05 uur
8.05 – 8.40 uur
8.40 – 9.15 uur
9.15 – 9.50 uur
9.50 – 10.20 uur
10.20 – 10.55 uur
10.55 – 11.30 uur
11.30 – 12.05 uur
12.05 – 12.40 uur
12.40 – 13.15 uur

Bevorderingsnormen
Vorige maand heeft de minister van onderwijs en sport de wettelijke
bevorderingsnormen voor dit schooljaar vastgesteld. Deze hebben we op onze
website geplaatst. Het betreft de normen voor de niet-examenklassen. Dit schooljaar
worden de eindcijfers bepaald door het gemiddelde te berekenen van de drie
rapportcijfers en dit af te ronden op een geheel cijfer. Er wordt dus niet gewerkt met
een doorlopend gemiddelde zoals dat in de afgelopen twee jaar is gebeurd vanwege
corona.

Activiteiten rondom kerst
Colegio Arubano wil het jaar 2022 op een leuke en bijzondere manier afsluiten. Voor
veel gezinnen, families en leerlingen was 2022 echter geen makkelijk jaar en daarom
is besloten om een inzamelingsactie te houden. Alle leerlingen wordt hierbij
gevraagd om voedingsmiddelen te doneren voor de minderbedeelden (via het
Sociaal Fonds). Op school komen grote bakken te staan (aan de Emma- en 'grote'
kant) waarin de leerlingen de voedingsmiddelen kunnen deponeren.
De inzamelingsactie zal op de vrijdagen 25 november, 2 december en 9 december
plaatsvinden. In bijlage 2 vindt u voorbeelden van producten die gedoneerd kunnen
worden.
Om de inzamelingsactie een extra feestelijk accent te geven, mogen de leerlingen op
de genoemde vrijdagen versierd met kerstaccessoires naar school komen. Denk aan
hoedjes, sjaals etc. De eerder beschreven kledingvoorschriften blijven daarbij wel
van kracht.
Colegio Arubano hoopt dat iedereen een steentje bij kan dragen, zodat we mensen
tijdens de kerstperiode blij kunnen maken. We kijken uit naar jullie steun voor deze
inzamelingsactie.
Ook wordt er een tekenwedstrijd georganiseerd. De leerlingen mogen vanaf vandaag
een vel A3-papier bij de administratie in de hal ophalen of bij de conciërge van de
Emma-kant. Op dit papier kunnen zij een kersttekening maken. Op 6 december
kunnen de leerlingen hun tekeningen bij de administratie inleveren of bij de
conciërge van de Emma-kant. De winnaars worden op 9 december in de pauze
bekendgemaakt. Er zijn leuke prijzen voor de beste tekeningen!
Vrijdag 16 december is de laatste schooldag voor de kerstvakantie. Op deze dag is er
voor alle leerlingen een gezellige afsluiting van het kalenderjaar. Leerlingen krijgen
hier via de mentor meer informatie over. Daarnaast is het mogelijk dat in overleg
met de klas of jaarlaag ook een andere activiteit buiten schooltijd wordt
georganiseerd.
Projecten Erasmus+
De Europese Unie ondersteunt met Erasmus+ de educatieve, professionele en
persoonlijke ontwikkeling van deelnemers in onder andere het onderwijs in Europa
en daarbuiten. Het programma biedt mensen van alle leeftijden de mogelijkheid om
kennis en ervaring op te doen in binnen- en buitenland. Colegio Arubano heeft zich
recent aangemeld voor dit programma. Concreet gaan er binnenkort kleine groepen
docenten naar het buitenland voor diverse cursussen. Daarnaast is er ook een
leerlingenproject. Leerlingen van de derde klassen krijgen de kans om hieraan deel
te nemen. Het leerlingenproject staat volledig in het teken van het terugdringen van
het gebruik van plastic. Meer over dit project, Deplastify the Planet, wordt via onze
website en sociale mediakanalen bekendgemaakt.
In het kader van dit project hebben we op school een aantal bakken geplaatst waar
wij specifiek lege plastic flessen verzamelen. Daarnaast vragen we iedereen om lege
bekers van Starbucks na het spoelen ook in de bakken te deponeren. We zijn van
plan om deze te hergebruiken voor kerstdecoratie. Op deze manier kunnen we een
bijdrage leveren om de afvalberg terug te dringen.

Reina-verkiezing Colegio Arubano
Na jaren van afwezigheid hebben we dit schooljaar weer een reina-verkiezing voor
carnaval. Deze verkiezing staat ook in het teken van Deplastify the Planet. De
verkiezing vindt plaats op vrijdagavond 9 december op het schoolplein van Colegio
Arubano. De winnaar mag de school vertegenwoordigen bij de Youth Queen Election
van SMAC. Doordat deze al op 13 januari gepland staat, waren wij genoodzaakt om
onze verkiezing al over twee weken te houden. Leerlingen die willen meedoen aan
de verkiezing kunnen een inschrijfformulier ophalen bij de schooladministratie of de
conciërge aan de Emma-kant. Volledig ingevulde inschrijfformulieren kunnen daar
worden ingeleverd. De deadline hiervoor is de tweede pauze op woensdag 30
november. Diezelfde middag vindt tijdens het 9e lesuur een bijeenkomst plaats met
alle kandidaten en worden lootjes getrokken om de volgorde te bepalen. Leerlingen
van 13 t/m 17 jaar kunnen zich inschrijven voor de verkiezing van Youth Queen.
Leerlingen die jonger zijn kunnen deelnemen aan Princesita.
Vanaf volgende week worden er in de hal kaartjes verkocht tijdens de pauzes.
Iedereen is welkom om hun favoriete kandidaat te komen aanmoedigen.
Over ruim drie weken begint de kerstvakantie. U heeft wellicht in de jaarkalender
gezien dat er een ouderavond met mentoren gepland staat in de tweede week van
januari 2023. Daarover krijgt u binnenkort meer informatie.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,

T.R. Croes M Ed
Rector

