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Willemstad, 20 januari 2022 

Geachte ouders/verzorgers,  
 
Bij deze enkele belangrijke mededelingen. 
 

Aanmelden voor groep 1/2 
De aanmeldingen voor gr 1/2 voor het schooljaar 2022-2023 zijn zover afgerond. 
Bij deze doen we een laatste oproep aan die ouders die toch nog een broer/zus 
moeten inschrijven voor het nieuwe schooljaar. Gelieve dit deze week nog door te 
geven via vjmc1@rkcs.org of vjmc2@rkcs.org  

 
Nieuw aanvraagformulier buitengewoon verlof 
Om toestemming te kunnen krijgen voor vrijstelling voor het volgen van onderwijs zijn de 
ouders/voogd wettelijk verplicht een verzoek hiervoor in te dienen bij de directeur van de school. 
Per 1 december 2021 geeft conform de Leerplicht enkel nog het schoolhoofd een bescheiden 
(verlof-/reisverklaring) af. Er is geen additioneel bescheiden meer nodig van het ministerie.  
 
Bij een aanvraag voor buitengewoon verlof dient u voortaan dan het 
formulier in te vullen dat ons is aangegeven door OWCS Leerplicht en 
dat reeds op de schoolsite staat. Gelieve dit formulier te downloaden, 
te printen en volledig in te vullen. De reden van aanvraag dient 
duidelijk te worden vermeld en eventuele bewijsstukken moeten 
worden meegestuurd. Dit alles dient als hardcopy te worden 
ingeleverd waarna het in behandeling zal worden genomen. 
Ten overvloede willen we u erop attenderen dat mogelijke vrijstelling 
wordt verleend vanwege onvoorziene en bijzondere omstandigheden 
maar in principe geen vakantieverlof.  
 
Bovenstaande informatie e.a. is te vinden op de site van www.rkcs.org of www.gobiernu.cw  
 
Normering 
In de mail van 26 november jl. hebben we u de nieuwe normering gestuurd die vanaf het tweede 
trimester zou worden gebruikt. Echter heeft het R.K. Centraal Schoolbestuur bepaalt dat dit toch 
pas m.i.v. het nieuwe schooljaar zal ingaan. Dit betekent dat we dezelfde normering aanhouden 
die in het eerste trimester is gebruikt. In bijgaand overzicht vindt u deze scorelijst in correlatie 
met het cijfer. 
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Fotograaf 
Deze week zal de fotograaf, de heer Jonckheer, diegenen benaderen die 
reeds hun bestelling hadden geplaatst. 
Voor hen die nog hun bestelling willen plaatsen en/of de foto’s eerst 
wilden bekijken, gelieve hiervoor direct contact op te nemen met de 
fotograaf via jonckheerphoto@gmail.com   

 
 
 
Een fijne dag gewenst verder. 
 
Take care and stay safe! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
J.M.H. Steijver s, dir.                                           A.M. van Eenennaam, adj. 
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