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Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
De carnavalsperiode is in volle gang. We merken dit op school ook. Op het 
schoolplein staan aan de kant van de Vondellaan allerlei opstellingen. Volgende 
week hebben we een Jump-up. In deze brief leest u daar meer over. 
 
Jump-up 
In een eerdere brief was al aangekondigd dat we een Jump-up organiseren. 
Inmiddels zijn alle voorbereidingen in volle gang en is de vergunning geregeld. De 
Jump-up vindt volgende week vrijdag 17 februari plaats. Die dag gaan de eerste drie 
lesuren door volgens het rooster. Daarna kunnen de deelnemers aan de Jump-up 
zich voorbereiden. Om 10.30 uur vertrekt de parade bij het Entertainment Center. Er 
komt volgende week een rooster van lokalen waar deelnemende leerlingen hun 
tassen kunnen achterlaten. Onze school loopt samen met Educampus en Mon Plaisir 
mavo en havo. Daarbij worden we begeleidt door ‘NFuzion. Alle deelnemende 
leerlingen dragen een wit shirt met een opdruk die door een van onze leerlingen is 
ontworpen. Personeelsleden dragen een blauw shirt met dezelfde opdruk. 
Maria College en La Salle College sluiten vervolgens achteraan en volgen ons, maar 
het is niet de bedoeling dat deelnemers uit de diverse groepen gaan mengen. Naast  
de security-medewerkers die hierop toe zien, lopen er ook zo’n 60 personeelsleden 
mee met een blauw shirt die dit ook zullen controleren. Op deze dag zijn de 
schoolregels van toepassing. 
De parade eindigt bij Plaza Betico. Daar kunnen leerlingen zich verzamelen om naar 
de andere groepen te kijken of ze kunnen terug naar school lopen via de Zepp 
Lampestraat en de Shakespearstraat. Pas als alle groepen voorbij zijn, kunnen 
leerlingen via de Vondellaan teruglopen naar school. 
Voor leerlingen die niet meelopen wordt er voor een alternatief op school gezorgd. 
Zij kunnen om 12.30 uur worden opgehaald aan de Emma-kant. 
  



Hulp gevraagd bij de Jump-up 
Tijdens de Jump-up krijgen de leerlingen een snack en water. We zijn nog op zoek 
naar hulp om flessen water te vervoeren. We hebben bij een bedrijf ruim 2000 
flessen water staan die vervoerd moeten worden richting de route. Heeft u een 
grote auto en kunt u op die ochtend helpen, dan stellen we dat zeer op prijs. U kunt 
daarvoor contact opnemen met juffrouw Nava (tn.ak@colegioarubano.aw) of 
juffrouw Chiquito (jc.ne@colegioarubano.aw). 
 
Vrije dagen in februari 
Aanstaande maandag 13 februari is er een ATV-dag voor het onderwijzend 
personeel. Maandag 20 februari is carnavalsmaandag. Op beide maandagen zijn de 
leerlingen vrij. 
 
Maandagrooster op dinsdag 21 februari 
Omdat er deze periode veel maandagen uitvallen, draaien we op dinsdag 21 februari 
de lessen volgens het rooster van maandag. Dit staat ook zo in de jaarkalender die 
aan het begin van het jaar is gedeeld. Het is in Magister technisch niet mogelijk om 
het maandagrooster te importeren naar dinsdag 21 februari. Daarom wordt het 
huiswerk voor die dag ingevoerd bij maandag 20 februari. 
 
We zijn ons ervan bewust dat de maand februari nogal onoverzichtelijk kan worden 
door alle activiteiten en wijzigingen. Daarom is het belangrijk om alle genoemde data 
goed in de gaten te houden. Over ruim drie weken start de volgende CP/SE-periode. 
Wij wensen alle leerlingen heel veel succes toe met de voorbereidingen hiervan! 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de schoolleiding,  
  
  
T.R. Croes M Ed 
Rector 
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