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Nieuwsbrief 20. 
 
Betreft: Corona Update. 
 
Julianadorp, vrijdag 9 april 2021 
  
Geachte ouders/ verzorgers, 
 

Vandaag heeft de overheid van Curacao de laatste stand van zaken met ons gedeeld ten aanzien van de 

heropening van de scholen. 

In de persconferentie werd medegedeeld dat alle scholen aanstaande maandag dicht blijven voor 

onderwijs en dat de docenten zich die dag kunnen voorbereiden op online onderwijs (voor ons via 

Teams) voor de niet examen-leerlingen en fysiek onderwijs aan eindexamenleerlingen vanaf dinsdag 

13 april. 

 

Wij zullen ons conformeren aan deze maatregel, zeker ook omdat maandag ouders/verzorgers geen 

toestemming hebben hun kinderen naar school te brengen. 

 

Vanaf dinsdag mogen ouders / verzorgers van eindexamenleerlingen hun kinderen naar school 

brengen voor 08.00 uur en ophalen tussen 12.00 en 14.00 uur. De laatste lessen stoppen om 12.40 uur.  

U doet er goed aan om een kopie van het lesrooster dat de leerlingen ontvangen hebben, bij u te 

hebben zodat u bij eventuele controle kunt aantonen  met recht en rede onderweg te zijn. 

 

Maandag zijn wij als docenten en schoolleiding gewoon aanwezig op school. Mocht u nog vragen 

hebben, dan kunt u altijd met ons bellen. 

 

Mocht  een eindexamenleerling om hele goede redenen zelf niet op school kunnen zijn om de lessen te 

volgen, dan kan deze leerling de les online volgen met behulp van een device van een wel aanwezige 

leerling. De afwezige leerling kan dit zelf regelen met een klasgenoot. 

 

Deze maatregelen gelden in ieder geval voor de komende twee weken. Tegen die tijd hopen we toch 

weer op meer mogelijkheden, alles afhankelijk van de gezondheidssituatie van dat moment. 

 

Ik hoop u zo volledig geïnformeerd te hebben. 

 

Ondanks alles: een rustig en fijn weekeinde toegewenst. 

 

Met vriendelijke groeten, 
 
Wim de Visser 
Rector 


