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   Willemstad, 16 augustus 2021 

Geachte ouders/verzorgers,  
 
Een nieuw schooljaar! Wij zijn er helemaal klaar voor en de kinderen ook.  
Bij deze enkele belangrijke mededelingen. 
 
Deze week zullen de beginsituatietoetsen worden afgenomen om te kunnen vaststellen wat het 
startpunt is voor onze diverse groepen.  
 
De eerste twee schooldagen waren er nauwelijks kinderen die te laat op school waren. Super! 
We gaan ervan uit dat dit de rest van het schooljaar ook zo blijft.  
Bij het ophalen willen we u wel vragen uw kind(eren) tijdig te komen ophalen en dat u aanwezig 
bent als het leerjaar wordt omgeroepen. Dit ter voorkoming van agglomoratie van zowel 
kinderen als ouders/verzorgers.  
 

Parkeert u in de eerste strook? Dan graag geen draaiende motors of 
harde muziek. Het geluid is erg storend en de uitlaatgassen zijn geen 
pretje, zeker voor kinderen met astma e.d. Gelieve hier rekening 
mee te houden en anders te parkeren in de tweede of derde strook.  

 
Hoewel de coolers weer gebruikt kunnen worden met gebruik van een eigen beker/thermosfles, 
is het wel handiger en veiliger om een extra fles water aan uw kind(eren) mee te geven. Zeker 
ook met de warmte deze dagen. Alhoewel iedereen zich aan het hygiëneprotocol houdt, is het 
ook een tip om uw kind(eren) een eigen handsanitizer te laten meenemen.  
 
Vóór de vakantie heeft u reeds een brief ontvangen aangaande het correcte uniform. Wij 
rekenen op uw medewerking in deze. Desondanks zien we diverse kinderen die hun uniform niet 
in orde hebben. O.a. te korte shorts en leggings. Vanaf deze week zal ieder kind dat het uniform 
niet in orde heeft, naar huis bellen waarbij u vervolgens de correcte kleding naar school dient te 
brengen. Bijgaand treft u wederom de afspraken rondom het correct uniform aan. Deze zijn ook 
op onze schoolwebsite te bekijken. 
 
In het geval van een aanvraag voor vrijstelling van schoolbezoek, dient u op onze 
schoolwebsite het formulier hiervoor te gebruiken en als hardcopy naar school te sturen. 
Hierdoor verloopt het proces van afhandeling sneller.  
 
Wij rekenen op uw medewerking en danken u bij voorbaat.  Met vriendelijke groet, 
 
J.M.H. Steijvers, dir.      A. Van Eenennaam, adj. 
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