
 

 

 

 

 

 

Willemstad, 29 mei 2020. 

 

Geachte ouders, 

 

Hierbij ons zesde en laatste bulletin. We zullen de komende week de 

belangrijkste punten van de andere bulletins samenvoegen tot één document, 

waardoor het voor u makkelijker wordt als u iets zou willen nalezen.  

 

Eigen materiaal 

Om dagelijkse schoonmaak en besmetting te beperken is het handig als elk kind 

zijn eigen materiaal meeneemt naar school. Dit geldt ook voor de kinderen van 

groepen 1 en 2, omdat we de komende tijd niet in groepjes zullen werken. 

We denken hierbij aan potlood, kleurpotloden, etui, stiften, lijm en een schaar. 

U hoeft geen nieuw materiaal te gaan kopen; wat uw kind thuis heeft is goed 

genoeg. 

 

Handen wassen 

Vandaag sturen we als bijlage een poster van hoe je je handen moet wassen 

gedurende 20 seconde. Misschien kunt u samen met uw kind(eren) de inhoud 

doornemen? 

 

Onderwijskundige zaken 

De resterende weken van dit schooljaar zullen we voornamelijk aandacht 

besteden aan de hoofdvakken: Taal Geletterdheid en Communicatie 

(Nederlandse Taal, Papiamentu, Lezen, Schrijven) en Rekenen en Wiskunde. Het 

team zal een gedegen planning maken voor de komende weken en op het eind 

zullen de parallel-leerkrachten precies aangeven tot waar ze gekomen zijn met 

de stof. Hierna zullen de leerkrachten van het daaropvolgend jaar hun planning 

bijtijds kunnen maken. 

 
 

 



We hebben nog geen richtlijnen gehad van ons Schoolbestuur over hoe de 

overgang naar de andere klas zal geschieden.  

 

Pauze 

Tijdens de pauze spelen de kinderen van dezelfde groep met elkaar conform een 

rooster. Dus de kinderen van bijvoorbeeld de A-groep in 4b spelen met elkaar 

als groep. De kinderen van de verschillende klassen mogen niet met elkaar 

mengen. We hebben hiervoor de speelplaatsen onderverdeeld en belijnd.  

Ze zullen rustig moeten spelen om ongelukken te vermijden. De komende tijd 

wordt er geen trefbal gespeeld. V.w.b. groepen 1 en 2: de duur van de pauze is 

ingekort tot een half uur, daar ze later beginnen en vroeger eindigen met school. 

 

De achterpoort 

De achterpoort is ’s morgens en ’s middags nog steeds uitsluitend voor het 

personeel. ’s Middags maken de kinderen van groep 8 onder begeleiding van de 

klassenleerkracht gebruik van deze poort om naar buiten te lopen als hun ouders 

er zijn. 

 

Risicokinderen 

We hebben slechts enkele reacties gehad op ons verzoek om door te geven of 

uw kind astmatisch is of lijdt aan allergie (of een ouder/verzorger). Dit hadden 

we aangegeven op één van de bijlagen. Indien dit van toepassing is op uw kind of 

op u: kunt u ons dit dan alsnog doorgeven? 

 

Gymlessen in SDK 

De komende drie weken zullen we de gymlessen in SDK niet bijwonen. Pas 

wanneer de hele klas weer op school verschijnt. 

 

Video-bulletin 

Dankzij de formidabele hulp van één van onze ouders, dhr. K. v. Eenennaam, 

hebben we een instructie-video kunnen maken met aanwijzingen voor u en uw 

kind(eren): VJMC back to school 

De video is te bekijken op onze site: www.vjmcollege.com 

  

http://www.vjmcollege.com/


Masha danki! 

We willen tenslotte de bestuursleden van onze oudervereniging bedanken voor 

het helpen plaatsen van de pijltjes voor de looproutes en het belijnen van het 

klinkergedeelte voor de school en het helpen financieren van posters, 

mondkapjes, sanitizers en meer. 

We willen ook al onze ouders bedanken voor de medewerking en het begrip in 

deze, voor ons allemaal, nieuwe situatie. 

 

Last but not least: ons team van leerkrachten, dat zich enorm heeft ingezet 

gedurende de dagen dat er geen school was en de afgelopen dagen om hun klas 

helemaal in orde te brengen conform het nieuwe normaal! Thank you! 

 

We blijven het herhalen: De succesformule van onze school is en blijft: de 

optimale samenwerking tussen school en thuis! 

 

Een heel fijn weekeinde toegewenst! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

M.F. Halman-Nicolaas, dir 
 


