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Willemstad, 23 november 2021  

Geachte ouders/verzorgers,  
 
Ontvangt u bij deze enkele belangrijke mededelingen en updates.  
 
Schoolfoto’s 
Deze week gaat de fotograaf nog door met het maken van foto’s with friends/broers/zusjes.  

 
RMHC 
Mede door uw hulp en inzet hebben we samen een het geweldige bedrag van 
fl. 8832, 99 op kunnen halen voor RMHC!  
Een grote dank aan eenieder die heeft bijgedragen!  

 
 
Ouderhulp 
Aankomende zaterdagochtend 27 november tussen 9.00 – 11.00 uur hebben we 
een aantal sterke ouders nodig die ons even willen helpen met het opruimen van 
enkele zaken. Kunt u helpen? Gelieve dit dan door te geven aan de 
klassenleerkracht of MT. Bij voorbaat dank! 
 
 
Infoavond Toelatingsprocedure groep 8 
Deze infoavond voor ouders/verzorgers van groep 8 die op 23 november staat gepland, is 
uitgesteld tot nader order.  
 
 
Toetsen ter ondertekening 
De kinderen zullen de gemaakte toetsen van de toetsweek meenemen naar huis. Gelieve deze te 
ondertekenen en per ommegaande weer retour te sturen. We rekenen op uw discretie.  
 

Ouderavond  
Op 2 december aanstaande is er ouderavond. Om agglomeratie te 
voorkomen zullen de leerkrachten al diverse ouders vanaf deze week 
oproepen om langs te komen voor een gesprek. U zult via de leerkracht 
vernemen of u na school of op de ouderavond wordt verwacht.   
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Sintfeest / Kinderdag  
Met de Sinterklaasperiode komt ook de discussie. De meningen zijn 
verdeeld, ook op onze school. Reeds vanaf vorig jaar is er door het 
RKCS aangegeven om deze periode/viering op een andere manier 
vorm te gaan geven. Binnen het team hebben we besproken hoe we 
hiermee omgaan. Het Sintfeest zoals we dat gewend waren zal geen 
doorgang meer vinden, ook geen versieringen/themahoeken 
hieromtrent. Als leerlingen (zeker de jongsten) iets willen vertellen 
over Sint, dan kan en mag dat. Als alternatief kinderfeest vieren we 
op 3 december Kinderdag. Meer info over de invulling hiervan 
ontvangt u t.z.t. 
 
 
Online bibliotheek 
Lezen is en blijft belangrijk. Bij deze sturen we u een aantal links toe voor een online bibliotheek, 
welke gratis is. Men moet wel lid zijn van de bibliotheek op Curaçao om hier gebruik van te 
kunnen maken. We wensen u en uw kind(eren) veel leesplezier toe! 
  
online Bibliotheek: luisterboeken en e-books 
  
Geef aan dat u het e-book wilt lezen op uw tablet of smartphone Leen uw e-book - Issuu 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
J.M.H. Steijvers, dir.      A. Van Eenennaam, adj. 
 

https://www.onlinebibliotheek.nl/
https://issuu.com/arthurtholel7965/docs/bes_eilanden_folder_stappenplan_ebooks_def/s/10579992

