Nieuwsbrief nr. 6
Julianadorp, 20 december 2017
Geachte ouders, verzorgers van onze leerlingen,
Dit is de laatste Nieuwsbrief van 2017. Graag praat ik u even bij voordat
we gaan genieten van een heerlijk lange vakantie!
Kerstdiner
De kersttalentenshow was dit jaar op verzoek van de leerlingenraad
ingeruild voor een kerstdiner. Gisteravond hebben we met z’n allen
gezellig en heerlijk gegeten. De sfeer was prima, de tafels waren mooi
gedekt en Julie vertelde een pakkend kerstverhaal. Hartelijk dank aan de
leerlingenraad, alle andere leerlingen die zich hebben ingezet en samen
met de docenten deze prachtige avond hebben georganiseerd!
Manda fuku bai en de vossenjacht
Vanmorgen is er flink opgeruimd en schoongemaakt. De lokalen zijn
gezuiverd van boze geesten volgens Curaçaos gebruik, zodat we het
nieuwe jaar onbezorgd kunnen begroeten. Na de poetsbeurten was het
tijd voor een oliebol! In de stad zijn de vossen gejaagd en gevangen. Het
was weer hilarisch hoe sommige docenten zich hadden verkleed!
Docenten Nederlands
Petra Willemsen is gestart, de leerlingen zijn enthousiast en fanatiek
onder haar leiding aan het werk gegaan om de ontstane achterstand weg
te werken. Joan van der Waal start op 9 januari. Annelies komt na de
vakantie weer terug voor de klassen 1ab, 2ab en 2bc. We zijn heel blij dat
hiermee een einde is gekomen aan de lange periode van lesuitval en –
opvang in het studiehuis.

Bericht vanuit de bibliotheek
Wist u dat:
 een op de drie boekenlezers veel of alleen maar e-books leest?
 bijna 50% van de e-booklezers weleens op een illegale manier aan
leesvoer komt?
 het illegaal downloaden en verspreiden van e-books
inkomstenverlies is voor de auteurs, de vertalers en de uitgeverijen?
Want hun inkomsten zijn afhankelijk van de verkoop en het gebruik
van hun werk.
 de uitgevers met hun inkomsten jonge, nieuwe schrijvers een kans
kunnen geven, bijzondere boeken uit het buitenland kunnen laten
vertalen en kunnen investeren in schrijvers met een kleiner publiek?
 er sinds afgelopen week een spotje op Youtube staat, waarin
auteurs het illegaal downloaden en verspreiden van e-books onder
de aandacht brengen?
 u dit spotje kunt bekijken op deze website:
http://auteursbond.nl/blog/tag/illegaal-downloaden/
Hierin wordt duidelijk gemaakt dat het illegaal downloaden van ebooks hetzelfde is als iets afpakken van een ander.
 de bibliotheek van het Vespucci College niet achter het afpakken van
andermans bezittingen staat?
 de bibliotheek het daarom belangrijk vindt dat leerlingen de
geleende bibliotheekboeken (op tijd) terugbrengen naar de
bibliotheek?
 de bibliotheek al twee jaar alle leerlingen een gratis digitaal
jeugdlidmaatschap aanbiedt om de leerlingen de mogelijkheid te
geven via een ander medium dan een papieren boek een boek te
lezen?
 er leerlingen zijn die zich hiervoor (nog) niet aangemeld hebben?
 er weer een nieuwe mogelijkheid is voor de leerlingen om zich aan
te melden voor een gratis digitaal jeugdlidmaatschap?
Weet u dat:
 u na de kerstvakantie meer informatie ontvangt over aanmelding
voor een gratis digitaal jeugdlidmaatschap voor uw kind(eren)?
De kerstboodschap vanuit de bibliotheek voor iedereen die boeken leest is
dan ook:
Laten we als lezers ervoor zorgen dat de boeken en daarmee de
schrijvers de waardering krijgen die ze verdienen door vanaf nu alleen
nog maar legaal e-books te downloaden en te verspreiden.
Veel leesplezier in 2018 gewenst!
Myriam Wismans, de bilbliotheekmevrouw 

Kledingvoorschriften
Het gaat nog steeds niet goed met de kleding. Leerlingen komen met te
korte broekjes en rokjes, spaghettibandjes, tanktops en blote buiken naar
school. Het dragen van slippers mag niet om verzekeringstechnische
redenen. Het Vespucci college heeft vanwege de losse/losbandige kleding
een slechte reputatie op het eiland. Dat kost de school leerlingen en we
kunnen echt elke leerling gebruiken. Bovendien is er een verschil tussen
vrijetijdskleding en school-/werkkleding, ook al is het hier warmer dan in
Nederland. De leerlingenraad doet een oproep aan alle leerlingen op hun
kleding te letten en heeft een actie bedacht om ongepaste kleding te
voorkomen. Die actie start op dinsdag 9 januari 2018. De brief daarover
vindt u als bijlage bij dit schrijven. Ik vraag uw steun voor deze actie.
Mocht dit nog steeds niet het gewenste effect hebben, zal ik ertoe
overgaan leerlingen die ongepast gekleed gaan, volgens de beschrijving in
de schoolgids, de toegang te weigeren. U mag uw kind dan weer komen
ophalen of kleding komen brengen. De volgende stap is het invoeren van
polo’s en lange (spijker)broek voor alle leerlingen. Daarmee gaat helaas
de persoonlijke kledingexpressie verloren. Helpt u mij dit te voorkomen.
Buitenlandreis
De buitenlandreis wordt ook dit jaar weer georganiseerd. Zij staat gepland
van 23 maart tot en met 1 april 2018. Dat is tijdens de eerste week van
de Paasvakantie. De reis gaat naar Rio de Janeiro, Brazilië. Het
programma zal bestaan uit culturele activiteiten in de stad en sportieve en
avontuurlijke activiteiten in de prachtige natuur die deze stad omringt.
Het programmaoverzicht komt zodra dat definitief is afgestemd met de
tweetalige (Engels/Portugees) reisorganisatie ter plaatse. De reis kost
rond de 2500 naf en dat is inclusief reis en verblijf, alle maaltijden en
activiteiten. Zakgeld komt daarnog bij. De organisatoren en begeleiders
van deze reis zijn Meagan van de Mortel, Sander Bechtold en Pim Hulshof.
De reis staat open voor leerlingen uit 3c, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b en 6a. Er
kunnen maximaal 24 leerlingen mee. U hoort nog wanneer de inschrijving
start en de plaatsing is op volgorde van binnenkomst. Wellicht kunt u
thuis alvast bespreken of uw zoon/dochter interesse heeft in deze reis.
Start na de vakantie
Op maandag 8 januari heeft het docententeam een studiedag. Het thema
is sociale weerbaarheid en het opbouwen van zelfvertrouwen bij leerlingen
m.b.v. het programma Rots&Water: de versterkte rol van de mentor.
Leerlingen starten op dinsdag 9 januari volgens het normale rooster.
Ik wens u namens het hele Vespucci team bijzonder fijne feestdagen, een
spetterend Oud&Nieuw en veel gezondheid en voorspoed in 2018!
Mariëtte Zuijdgeest, rector

