
 

 

 

 

 

 

Willemstad, 28 mei 2020. 

 

Geachte ouders, 

 

Hierbij wederom enkele punten. 

 

Bibliotheek 

De komende twee weken zullen alle kinderen die nog boete moeten betalen, 

vrijgesteld worden hiervan mits ze de boeken binnen de komende twee weken 

inleveren. Er zal wel boete betaald moeten worden over de boeken die na de 

komende twee weken ingeleverd worden. 

Conform de biebregels zullen ook kwijtgeraakte boeken in rekening gebracht 

worden. 

 

Coronavirus maatregelen 

Op dit moment is de lokale besmetting v.w.b. het virus vrijwel nihil. De laatste 

twee gevallen waren “import”. 

 

We kunnen deze periode gebruiken om onze kinderen in een ontspannen sfeer, 

zonder gevaar, het nieuwe normaal bij te brengen, zodat ze voorbereid zijn 

wanneer er eventueel weer geëscaleerd moet gaan worden. 

 

Vandaar dat wij als school het Protocol van de overheid v.w.b. het Funderend 

Onderwijs volgen. Niet omdat we in een crisissituatie zitten, maar wel om 

voorbereid te zijn, indien zich een crisis mocht gaan voordoen. 
 

 

  



Verjaardag 

In dit kader is het mogelijk dat we vooralsnog kunnen toestaan, dat jarige 

kinderen mogen trakteren op school aan de groep die op die dag op school zit. 

Voorwaarde is wel dat 

- Het kind zelf de traktatie naar binnen kan dragen. 

- De traktatie reeds voorverpakt is.  

- Is dit niet het geval, dan zullen we helaas het kind niet kunnen laten 

trakteren. 

- De jarige mag niet langs de andere klassen lopen om het personeel te 

trakteren. 

- Uiteraard hoeft een jarige op de dag dat hij/zij jarig is geen 

schooluniform aan. 

 

Dit alles indien de huidige situatie stabiel blijft v.w.b. Corona besmettingen. Zo 

niet, dan zullen we u gelijk op de hoogte stellen als trakteren niet meer mogelijk 

is. 

 

 

Poster 

Tegelijkertijd met dit bulletin ontvangt u vandaag een poster, die we in elke klas 

opgehangen hebben, dankzij uw ouderlijke bijdrage. Gelieve ook deze poster te 

behandelen met uw kind(eren), hoewel de klassenleerkracht dit ook op school zal 

doen. 

 

Morgen ontvangen de ouders van groepen 1 t/m 6 een kort filmpje om samen te 

bekijken met de kinderen, waarbij er uitgelegd wordt hoe elk kind zelfstandig 

de school in kan lopen op maandag en dinsdag. 

 

Tot zo ver onze informatie! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

M.F. Halman-Nicolaas, dir 

 

 
 


