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Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Vandaag was de laatste dag van de CP/SE-periode. Enkele leerlingen van de 
examenklassen hebben volgende week nog een mondeling schoolexamen. Daarna 
zijn alle schoolexamens achter de rug en kunnen zij zich richten op de eindexamens. 
De andere leerlingen hebben vandaag de laatste toetsen van rapportperiode 2 
gemaakt en beginnen aanstaande maandag aan rapportperiode 3. In deze brief 
ontvangt u een aantal belangrijke mededelingen voor deze maand. 
 
Nieuwe conrector Ciclo Basico 
Voor juffrouw Mariana Jimenez is deze maand de laatste maand dat zij als conrector 
werkzaam is bij Colegio Arubano. Zij gaat vanaf volgende maand een nieuwe 
uitdaging aan op een andere school. Inmiddels is er een nieuwe conrector benoemd 
en dat is juffrouw Jennifer Arends-Reyes. Zij is al bij ons werkzaam als docent Engels. 
Door deze wisseling van de wacht zullen de lessen Engels door andere docenten 
worden overgenomen. Dit gaat in vanaf aanstaande maandag. 
 
Roosterwijzigingen per 13 maart 
Onder andere door de benoeming van de nieuwe conrector Ciclo Basico, maar ook 
door twee docenten die langdurig ziek zijn, is het lesrooster voor een aantal klassen 
gewijzigd. De roosterwijzigingen worden via Magister bekendgemaakt. Het is voor 
leerlingen belangrijk dat ze goed kijken welke vakken ze aanstaande maandag 
hebben zodat ze niet voor verrassingen komen te staan. 
 
School gesloten op vrijdag 17 maart in verband met Himno y Bandera 
Vrijdag 17 maart is een vakantiedag voor het onderwijs. Dit in verband met Himno y 
Bandera dat dit jaar op een zaterdag valt. Als gevolg van het uitvallen van een aantal 
vrijdagen in de komende periode wordt woensdag 5 april het vrijdagrooster 
gebruikt. Hier is al rekening mee gehouden op de jaarplanning die aan het begin van 
het jaar is gestuurd en op onze website staat. 
  



Verkorte lessen in verband met rapportvergaderingen 
Van maandag 27 tot en met vrijdag 31 maart vinden er rapportvergaderingen plaats. 
Hierin maken we de balans op van de tweede rapportperiode. Om die reden zijn alle 
lessen tien minuten korter dan normaal. 
Het lesrooster ziet er in die week als volgt uit: 
 
1e uur 7.30 – 8.05 uur 
2e uur 8.05 – 8.40 uur 
3e uur 8.40 – 9.15 uur 
4e uur 9.15 – 9.50 uur 
Pauze 9.50 – 10.20 uur 
5e uur 10.20 – 10.55 uur 
6e uur 10.55 – 11.30 uur 
7e uur 11.30 – 12.05 uur 
8e uur 12.05 – 12.40 uur 
9e uur 12.40 – 13.15 uur 
 
Musical All that glitters is not gold 
De sectie CKV heeft samen met een groot aantal leerlingen een fantastische musical 
voorbereid. Hierbij komen alle vier de disciplines van CKV die onze school aanbiedt 
aan bod. De musical wordt op 23 en 24 maart in de ochtend opgevoerd voor onze 
leerlingen. Op vrijdag 24 maart is er ’s avonds om 19.30 uur een opvoering voor het 
algemeen publiek. Kaartjes zijn bij de schooladministratie te koop voor Afl. 15. 
 
Tot slot wensen we alle leerlingen heel veel succes toe met de laatste periode! 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de schoolleiding,  
  
  
T.R. Croes M Ed 
Rector 


