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Julianadorp, 5 oktober 2018 
 
 
Geachte ouder, verzorger, 
 
In deze Nieuwsbrief nr. 3 aandacht voor de vakantie, studiedag, ouderavond voor 
examenkandidaten, ouderraad, drugsvoorlichting en de nieuwe docent wiskunde.  
 
Vakantie en studiedag 
Morgen is de eerste dag van de tussenvakantie. De docenten starten weer op 
maandag 15 oktober met een studiedag. Het thema van de studiedag is curriculum 
ontwikkeling. Deze dag wordt ingeleid met een webinar, verzorgd door een 
consultant van NOB. Leerlingen zijn deze dag vrij. Zij worden dinsdag 16 oktober 
weer op school verwacht.  
 
Ouderavond 
Op woensdagavond 17 oktober is een ouderavond voor examenleerlingen met 
informatie over de procedures en het verblijf op Bonaire. Degene die het betreft heeft 
intussen al een uitnodiging gekregen.  
 
Ouderraad 
De Ouderraad is de vertegenwoordiging van alle ouders en bespreekt regelmatig 
belangrijke zaken die bij de ouders leven met de rector. Het Vespucci College vindt 
het belangrijk de mening en ideeën van ouders te horen en ziet hen als partner in de 
begeleiding van de leerling. De Ouderraad ondersteunt ook de PR, ons gezicht naar 
buiten. Er is nog steeds plaats voor nieuwe leden in deze raad. Het e-mail adres van 
de Ouderraad is ouderraad@vespuccicollege.net. De voorzitter is Dettie Ajubi.  
 
 
Nieuwe docent wiskunde 
In verband met het vertrek van Rion Rooijakkers is er een nieuwe docent wiskunde 
aangenomen. Zijn naam is Duart Dongen. De ouders van de leerlingen die het betreft 
zijn hierover al geïnformeerd. Duart blijft tot aan de zomervakantie en geeft ons 
hiermee tijd om voor komend schooljaar een eerstegraads docent te vinden. Wij 
heten hem van harte welkom in ons team.  
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Drugsvoorlichting 
Op donderdag 18 oktober zal er door het Korps Politie Curaçao (KPC) 
drugsvoorlichting worden gegeven aan de eerste en tweede klassen. Twee jaar 
geleden is dit ook gebeurd. Het doel is om leerlingen bewust te maken van de 
soorten drugs die er in omloop zijn en de gevaren die aan het gebruik hiervan zijn 
verbonden. Mentoren en/of vakdocenten zijn bij deze voorlichting aanwezig en zullen 
met de leerlingen napraten over de voorlichting. 
 
Sportdag 
Woensdag 24 oktober is onze jaarlijkse sportdag op het veld. Deze sportdag is 
verplicht voor alle leerlingen. In mei 2019 volgt dan onze watersportdag. Na de 
vakantie krijgt u daarover meer informatie.  
 
 
Dit waren voorlopig weer de belangrijkste punten. Ik wens u en uw zoon/dochter een 
hele fijne tussenvakantie! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mariëtte Zuijdgeest 
rector 
 

         


