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Nieuwsbrief 19. 
 
Betreft: Corona Update. 
 
Julianadorp, donderdag 8 april 2021 
  
Geachte ouders/ verzorgers, 
 
Ik wil via deze nieuwsbrief de actuele stand van zaken met u delen omtrent de lessen na de 
vakantie. Helaas is de Corona-situatie in Curaçao nog onverminderd ernstig en het is zeker 
niet te verwachten dat volgende week de scholen weer helemaal open zullen gaan. 
 
Op dit moment, voor zover bekend, zijn de richtlijnen voor het onderwijs als volgt: alleen de 
eindexamenleerlingen van het voortgezet onderwijs mogen naar school komen om de 
lessen te volgen. Alle overige leerlingen zullen thuis online de lessen volgen.  
Dit is ook onze insteek van het Vespucci College. De docenten zullen op school zijn om de 
eindexamenleerlingen te begeleiden en zij zullen vanuit school de online lessen geven aan 
de overige groepen. Dankzij een snelle en goede actie van de Curaçaose overheid zijn begin 
deze week nagenoeg al onze collega’s gevaccineerd tegen het virus. Dat geeft op dit 
moment in ieder geval al enige bescherming. 
 
Mogelijk komt er de komende dagen nog aanvullende informatie vanuit de overheid. Indien 
dat consequenties heeft voor ons als school dan zal ik u hierover informeren. 
 
Ik wil u en onze leerlingen ook nadrukkelijk wijzen op het andere document dat hierbij 
meegestuurd is: een overzicht van afspraken voor en tijdens de online les. Ik wil u als 
ouders/verzorgers vragen deze afspraken met uw kinderen door te nemen en samen met 
ons ervoor te zorgen dat we deze afspraken nakomen. Het zal het rendement van de online 
lessen alleen maar ten goede komen.  
 
Het spijt ons zeer dat we juist in deze fase van het schooljaar weer te maken krijgen met 
restricties. Toch zijn deze maatregelen de enige oplossing om verdere verspreiding tegen te 
gaan. Laten we met elkaar hopen dat de scholen weer snel verantwoord open kunnen gaan. 
 
Ik dank u hartelijk voor uw begrip en medewerking. En laten we vooral veilig blijven. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Wim de Visser 
rector 


