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Willemstad, 4 februari 2022
Geachte ouders/verzorgers,
Bij deze enkele mededelingen.

Tussenrapport
Het Tussenrapport van uw kind zal zichtbaar zijn in het Ouderportaal van
Profectus t/m zondag.
Gelieve rekening ermee te houden dat m.i.v. dit schooljaar het doorlopend
gemiddelde geldt zoals reeds eerder aangegeven.

Doorlopend gemiddelde
Het RKCS heeft vanaf dit schooljaar het doorlopend gemiddelde voor de leerjaren 5 t/m 8
ingevoerd. Dit betekent dat alle behaalde cijfers van rapport 1 samen met de behaalde cijfers
van rapport 2 per educatiegebied het (Tussen)rapportcijfer vormen.
Bijvoorbeeld:
Cijfers voor Tekst Ned. rapport 1:
6–7–7–8
Cijfers voor Tekst Ned. rapport 2:
7–6½
Op het rapport vormt dit gemiddeld samen het cijfer: 6+7+7+8+7+6 ½ = 41 ½

41 ½ : 6 = 6.9

Bijgaand vindt u wederom de bijlage aangaande alle informatie hieromtrent. Enkel voor de
leerjaren 3 en 4 staat ieder rapport op zichzelf.

Gym
De gymlessen zullen er deze twee weken als volgt uitzien:
Deze week 1 febr.:
- 4a en 4b
- 5a en 6a
- 7b en 8b

Volgende week 8 febr.:
- 5b en 6b
- 7a en 8a

Dit i.t.t. hetgeen eerder is aangegeven. Zodra we meer weten over de hierop volgende weken,
hoort u van ons.

Uniform
De regels aangaande ons uniform staan aangegeven op onze
schoolsite en zijn reeds diverse malen als bijlage naar huis
gegaan. We willen u wederom vragen om rekening te houden
met de vigerende regels hieromtrent.
Een dank aan eenieder die hieraan gehoor geeft!
Bij deze een herinnering om ervoor zorg te dragen dat de kleur van de broek/rok/short/jeans
DONKERblauw (navy blue) is en dat deze tot maximaal 10 cm. boven de knie mag komen. We
zullen hier vanaf volgende week strenger op letten en in het geval het niet in orde is, zullen we u
als ouder opbellen om een andere broek/rok/short/jeans te komen brengen. Verder is een
legging of sportbroek alleen toegestaan op de dag dat er gym is.
We weten dat we op u kunnen rekenen en danken u bij voorbaat voor uw medewerking!

Contact
Heeft u mogelijk een idee/voorstel, onduidelijkheid, bezwaar,
een bezorgdheid of een vraag?
Neemt u dan vooral contact op met de klassenleerkracht en/ of directie.
Wij horen graag van u!

Fijn weekend gewenst!
Take care and stay safe!
Met vriendelijke groet,
J.M.H. Steijvers, dir.

A.M. van Eenennaam, adj.

