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Willemstad, 10 augustus 2022
Geachte ouders/verzorgers,
Morgen, donderdag 11 augustus, gaat het schooljaar weer van start.
Alvast een fijn en gezegend schooljaar toegewenst! Hopelijk heeft u een fijne vakantie gehad en
komen de kinderen weer met plezier en vol mooie verhalen naar school.
Wij kijken ernaar uit om ons met vernieuwde energie in te zetten om zoals altijd goed onderwijs te
verzorgen aan uw kinderen.
Bij deze stellen we u op de hoogte aangaande de geldende afspraken voor de komende tijd.

De eerste schooldag
De schoolpoort gaat om 7.00 uur open en u en uw kind zijn van harte
welkom!
Bij binnenkomst wordt u welkom geheten en kunt u doorlopen naar de
nieuwe klas om zo ook kennis te maken met de nieuwe juf of meester.
Om 7.30 uur gaan we opstellen voor de eerste weekopening van het jaar.

Het afzetten van de kinderen
Vanaf maandag 15 augustus lopen alle kinderen van de groepen 2 t/m 8 weer zelfstandig naar binnen.
Voor u als ouder met een kind in groep één die nu voor het eerst bij ons gaat beginnen, wordt een
uitzondering gemaakt, waarbij u tot aan de oktobervakantie uw kind bij de klas kunt afzetten.
Het ophalen van de kinderen
Onderstaande geldt voorlopig vanaf 11 augustus.
Bij de eerste bel (12.25 uur) gaan ouders/verzorgers van de groepen 1, 2 en 3 via de
voorpoort naar binnen en lopen vervolgens door naar de klas om hun kind op te halen.
Daarna verlaat u de school ook weer via de voorpoort.
Bij de eerste bel (12.25 uur) staan de kinderen van groep 4 in de hal. De ouder/verzorger
wacht bij de voorpoort waarna de leerkracht uw kind naar u toe zal sturen.
Bij de tweede bel (12.30 uur) zullen de groepen 5 t/m 8 achtereenvolgens de
school via de voorpoort verlaten. Dit gebeurt per groep zoals u reeds gewend
bent. Wij verzoeken u met klem om uw kind bij de voorpoort op te komen halen.
Na 12.45 uur is er geen toezicht meer. Wilt u graag de leerkracht spreken dan
kan dat na dit tijdstip. Gelieve wel met afspraak.
De veiligheid van onze kinderen staat voorop. Vandaar een dringend verzoek aan eenieder om op de
parkeerplaats de verkeersregels in acht te nemen en rustig te rijden. Denkt u ook aan de correcte
rijrichting en het parkeren in de vakken.
Laat u uw tas niet achter in de auto als u uw kind komt ophalen. Ook geen draaiende motor of harde
muziek bij de eerste strook. Wij danken u bij voorbaat.
Als we allemaal samenwerken, komt het zeker goed!

Bestellingen toko
Reminder voor online bestellingen voor de toko: emblemen, T-shirts, e.a.
Deze zullen deze week gelijk worden verwerkt. De bestelling zal dan deze of volgende
week met uw kind worden meegegeven.

Emailadres en plaatsing leerkrachten
Onderstaand vindt u de emailadressen van alle leerkrachten. Bij deze willen we u vragen liefst deze
week nog een mail te sturen naar de nieuwe klassenleerkracht zodat u meteen ook alle mails van
school kunt ontvangen.
Gelieve nota te nemen:
- Juf Marie-Louise
- Juf Zahyra
- Meneer Ingemar

groep 8b
groep 4a
groep 6b

Nieuwe leerkrachten:
- Juf Celine
gele groep
- Juf Lotte
rode groep
Juf Angelique Leenders zal per direct invallen in de rode groep tot begin oktober.
- Juf Jolien
groep 3b
- Juf Angela
groep 7b

Juf Alette van Eenennaam-Maduro, adjunct
Juf Jeanine Steijvers, directeur
Oranje groep
Juf Chita Joubert-Maduro
Blauwe groep
Juf Angie Guzman
Gele groep
Juf Celine Stolwijk
Rode groep
Juf Lotte Bregman
Juf Angelique Leenders
Groep 3a
Juf Ginette Ponte da Costa-Jeuken
Groep 3b
Juf Jolien Kleijngeld
Groep 4a
Juf Zahyra da Faria Bilhim-Bakhuis
Groep 4b
Juf Corette Rog-da Camara
Groep 5a
Juf Zita Martijn
Groep 5b
Juf Ida Panneflek-Chap

vjmc1@rkcs.org
vjmc2@rkcs.org
m.maduro@rkcs.org
a.guzman@rkcs.org
c.stolwijk@rkcs.org
Volgt.

g.pontedacosta@rkcs.org
j.kleijngeld@rkcs.org
z.defaria@rkcs.org
c.rog@rkcs.org
z.martijn@rkcs.org
i.panneflek@rkcs.org

Groep 6a
Juf Sau Yeng Chong
Groep 6b
Meneer Ingemar Brion
Groep 7a
Juf Lydia Goitia
Groep 7b
Juf Angela Hartman-de Keijzer
Groep 8a
Juf Isabelle Curiël
Groep 8b
Juf Marie-Louise de Kort-Rigaud
Remedial Teacher
Juf Angelique de Palm

s.chong@rkcs.org
i.brion@rkcs.org
l.goitia@rkcs.org
a.dekeijzer@rkcs.org
i.curiel@rkcs.org
m.dekort@rkcs.org

a.depalm@rkcs.org

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en tot morgen!
Met vriendelijke groet,
J. van Eenennaam-Maduro, adj.

