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Willemstad, 5 juli 2022  

 

Geachte ouders/verzorgers,  
 

Bijna is het zover…nog twee dagen en dan is het echt vakantie! 
 
Enkele mededelingen. 
 
Vakantierooster schooljaar 2022-2023 en 2023-2024 
Het laatste vakantierooster aangaande schooljaar 2022-2023, welke u heeft ontvangen d.d. 21 
juni wordt ingetrokken. Het per 10 februari 2020 geaccordeerde vakantierooster blijft dus 
gehandhaafd. Het aangepaste vakantierooster voor het schooljaar 2023-2024 zal wel in stand 
blijven zoals aangegeven in de mail van 21 juni jl.  
 
Oudergesprekken en rapporten 
Vanwege het uitvallen van twee schooldagen vorige week, zullen de resterende 
oudergesprekken deze week nog plaatsvinden. De klassenleerkracht maakt hiervoor een nieuwe 
afspraak. De rapporten zelf gaan pas met het kind mee op de laatste schooldag op 6 juli.  
 

Laatste schooldag 
Op 6 juli luiden we de vakantie knallend in!  
De school eindigt dan om 11.00 uur. Gelieve uw kind tijdig op te halen.  
Indien uw kind afwezig is op deze dag, kan het rapport bij juf Giselle in het kantoor 
worden opgehaald tussen 11.00 – 12.00 uur. Niet opgehaalde rapporten worden 
bewaard en worden in de eerste schooldagen van het nieuwe schooljaar aan 
desbetreffende kinderen meegegeven. 
 

Bezetting 
Wij zijn zeer verheugd dat we een volledige bezetting hebben voor het nieuwe schooljaar! In de 
komende dagen zullen we met de nieuwe leerkrachten kennismaken. Meer info t.a.v. hun 
plaatsing volgt. Intern zullen de volgende wisselingen plaatsvinden: 

- Juf Marie-Louise gaat naar groep 7b 
- Juf Zahyra gaat naar groep 4a 
- Meneer Ingemar gaat naar 6b 

We wensen hen allemaal veel succes en wijsheid toe in hun nieuwe uitdaging en hebben er  het 
volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt! 
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Voorkeur plaatsing en klassenlijsten 
Op het eind van het schooljaar maken sommige ouders een 
voorkeur voor plaatsing kenbaar. Hoe gaan we hiermee om? 

 
Jaarlijks probeert de directie vóór het begin van het nieuwe schooljaar voor elk leerjaar twee 
groepen van hetzelfde niveau te vormen. Dit betekent dat elk kind elk jaar weer in een 
verschillende groep zit. Bij de samenstelling kan eventueel rekening gehouden worden met het 
feit dat een oudere broer/zus eerder bij een bepaalde leerkracht in de klas heeft gezeten, maar 
dit is geen verplichting. Er zijn soms ook ouders, die hun wensen kenbaar maken v.b.w. de 
plaatsing van hun kind in groep ‘a’ of ‘b’, maar de leiding is niet verplicht deze wens ook 
werkelijkheid te maken.  
Weer andere ouders vinden het leuk als hun kind bij vriendjes in de klas zit. Op zich is dit niet een 
argument. Het is vóór en na school en in de pauze dat vriendjes met elkaar kunnen spelen, maar 
niet onder lestijd.  
 
Sinds ouders toegang hebben tot het Ouderportaal is het mogelijk om reeds in de vakantie te 
kijken in welke groep uw kind zit. Echter: de klassenlijsten kunnen tot en met de voorlaatste 
vakantiedag nog aan veranderingen onderhevig zijn. Wanneer de groepssamenstelling per de 
eerste schooldag een feit is, zullen er in de praktijk geen kinderen meer van de ene naar de 
andere groep overgeheveld worden.  
 
We hopen u hiermee wat duidelijkheid te hebben verschaft. 
 
Boekenpaspoort 
Het schooljaar zit er bijna op. Om de kinderen te stimuleren om ook in de vakantie 
te lezen, organiseert de Biblioteka Nashonal Kòrsou Frank Martinus Arion ook dit 
jaar het project “Mini Boekenpaspoort" van 11 juli tot en met 15 augustus 2022. 

Informatie betreffende het miniboekenpaspoort: 
Biblioteka Nashonal Kòrsou, Fokkerweg # 17, Tel.: (+599-9) - 841-BOOK,  
E-mail: lesa@bnkcuracao.com, Facebook: Biblioteka Nashonal Kòrsou 
 
Tot zover.  
 
Met vriendelijke groet,    
 
J.M.H. Steijvers, dir.                                                 A.M. van Eenennaam, adj. 


