Nieuwsbrief nr. 3 2017-2018

Julianadorp, 5 oktober 2017

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van schooljaar 2017-2018. Graag breng ik u
op de hoogte van een aantal activiteiten in de komende periode.

Studiedag na de vakantie
De maandag na de vakantie, 16 oktober, is er een studiedag voor docenten, zoals u in de
jaarplanning heb kunnen zien. Het thema van de studiedag is ‘versterkt mentoraat’. Wij
verwachten de leerlingen weer op dinsdag, 17 oktober.

Ouderavond
Op woensdag 18 oktober is er op Vespucci een ouderavond voor de ouders van
leerlingen die dit jaar (vervroegd) examen doen. Op deze avond krijgt u informatie
over examenzaken, zoals benodigde documenten en het verblijf op Bonaire. Tevens
krijgt u informatie over de mogelijkheden voor vervolgopleidingen hier op Curaçao en
in Nederland. De avond is bedoeld voor leerlingen en ouders van 4c/5b/6a en 4b/5a.
Om 19.00 uur is inloop met koffie/thee/water en we starten om 19.30 uur.

Faalangstreductietraining
Tegenvallende resultaten van leerlingen kunnen veel oorzaken hebben. Faalangst is
daar een van. Er is sprake van faalangst, indien een leerling als gevolg van zenuwen
duidelijk anders presteert dan op basis van de capaciteiten van het kind verwacht
kan worden. Veel kinderen zijn vlak voor het leveren van prestaties zenuwachtig. Zij
kunnen echter tijdens het presteren zichzelf in bedwang houden en presteren dan
enigszins volgens de verwachting. Een leerling met faalangst kan dit niet.
Het Vespucci College biedt leerlingen van klas 1 t/m 3 de mogelijkheid om een
faalangstreductietraining te volgen. Deze training helpt de leerling om helder te
krijgen wat de spanning veroorzaakt. Ook krijgt de leerling tools aangereikt om de
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zenuwen de baas te kunnen. De cursus start in week 44. Er zullen 5
achtereenvolgende bijeenkomsten zijn. Tijdstip van de cursus wordt later vermeld.
De cursus wordt gegeven door Laura Carstens.
Mocht u het idee hebben dat uw zoon/dochter gebaat kan zijn bij deze cursus, dan
kunt u hem/haar opgeven bij l.carstens@vespuccicollege.net.

Sportdag
Op 3 november vindt de eerste sportdag plaats op het terrein van VV Willemstad.
Dat is de zogenaamde ‘droge’ sportdag. De watersportdag wordt later in het
schooljaar gehouden, en wel op 9 mei 2018.

Op dit moment is er verder geen nieuws. Rest mij niets anders dan u en uw
zoon/dochter een hele fijne en ontspannen vakantie te wensen!
Met vriendelijke groet,
Mariëtte Zuijdgeest
rector
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