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Willemstad, 31 januari 2022  

Geachte ouders/verzorgers,  
 

Een fijne en gezegende week toegewenst! 
Bij deze enkele belangrijke mededelingen. 
 
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.  
Dit formulier is te downloaden via onze schoolsite, zoals u reeds in de mail van 20 januari heeft 

kunnen vernemen. Het formulier zelf hoeft u niet meer te ondertekenen. Wel 
dient u de reden van aanvraag duidelijk te vermelden met een verklarend 
schrijven en eventuele bewijsstukken. Indien een leerling Curaçao gaat 
vertegenwoordigen in het buitenland moet er ook een schrijven bij vanuit de 
club/federatie. Dan pas kan de aanvraag in behandeling worden genomen. 
Gelieve hiermee rekening te houden. 

 
 
Fotograaf 
De fotograaf heeft met de meeste ouders, die reeds bestellingen hebben 
gedaan, contact opgenomen. Mocht u nog geen reactie van hem hebben 
ontvangen, wordt er gevraagd om via mail contact met hem op te nemen.  
Voor hen die nog hun bestelling willen plaatsen en/of de foto’s eerst willen 
bekijken, gelieve hiervoor ook contact op te nemen met de fotograaf via 
jonckheerphoto@gmail.com   
 
 
Tussenrapport 
Donderdag zal het Tussenrapport vanaf 8.00 uur voor de groepen 3 t/m 8 te zien zijn op 
Profectus.  
 
 
Gym 
De gymlessen zullen wederom worden hervat. VJMC start dus morgen 1 februari en wel op het 
veld van FFK. Dit vanwege werkzaamheden in het stadion en de huidige situatie omtrent het 
vaccineren binnen in de gymzaal.  
De A-groepen starten als eerste morgen, de week daarop de B-groepen.  
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Beide telefoonnummers doen het weer!  
Het nummer 7376380 is het eerste contactnummer.  
Mocht u geen gehoor krijgen dan kunt u altijd nog het nummer 7376394 bellen.  
Gelieve wel rekening te houden met het volgende: 
Wordt u gebeld met het nummer 7376380 dan zult u op uw caller ID een nummer 
zien startend met 690….. Dit nummer kunt u niet terugbellen. U kunt wel de    

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


