Nieuwsbrief nr. 1
Julianadorp, 19 augustus 2020
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van schooljaar 2020-2021. Ik hoop dat u een fijne
en ontspannen vakantie hebt gehad en dat uw zoon / dochter uitkijkt naar de eerste
schooldag van dit jaar.
Deze week zijn we op het Vespucci College begonnen met de laatste voorbereidingen.
Het rooster is zo goed als af, lokalen staan klaar om de leerlingen te verwelkomen,
gelukkig weer in de gebruikelijke opstelling: de afstandsregels tussen leerlingen gelden
niet meer voor het voortgezet onderwijs. De hygiënemaatregelen blijven wel van kracht.
Docenten hebben weer hun vaste lokalen, de leerlingen lopen tussen de leswisselingen
van het ene lokaal naar het andere en de pauzes zijn voor alle klassen op hetzelfde
tijdstip. De afstandsregel geldt nog wel tussen docent en leerlingen. Voor u als ouders
geldt dat u helaas niet zomaar kunt binnenlopen. Wilt u een afspraak maken via de
administratie wanneer u iemand wilt spreken? Laten we ons met z’n allen aan de
afspraken houden, zodat iedereen zich veilig en op het gemak voelt.
Donderdag en vrijdag aanstaande zijn er voor de docenten studiedagen, waarin we
aandacht besteden aan de thema’s school en veiligheid, teambuilding, toetsbeleid,
studiewijzers, evaluatie van de examenresultaten en de planning van de eerste periode.
Dit jaar hebben we een nieuwe docent voor de vakken economie en bedrijfseconomie. Zijn
naam is Arjen Alberts. Hij heeft een eerstegraads bevoegdheid en naast zijn ervaring als
docent ook veel expertise vanuit het bedrijfsleven en de overheid. De laatste jaren woonde
hij op St. Maarten en vanwege de uitbraak van corona daar, kon hij niet eerder dan
vandaag naar Curaçao vliegen. Helaas moet hij eerst 14 dagen in quarantaine en zal
daarom in het begin niet fysiek aanwezig kunnen zijn. Hij zal zijn lessen via Microsoft
Teams geven, waarbij de leerlingen gewoon in de klas zitten, waarbij een andere docent
aanwezig is. Het is jammer dat de opstart zo moet zijn, maar we gaan er het beste van
maken.
Onze collega Emmy Hermsen (Engels onderbouw) is plotseling opgenomen in het
ziekenhuis. We kunnen nog niets zeggen over de hersteltijd, maar het kan zeker een paar
weken duren voordat zij weer aan het werk kan. Daarom zijn wij nu naarstig op zoek naar
een invaller voor twee dagen in de week. Mocht u iemand kennen met een passende
lesbevoegdheid, dan houden we ons aanbevolen.
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In deze nieuwsbrief vraag ik uw aandacht voor de belangrijkste zaken om de start zo goed
mogelijk te laten verlopen.
De eerste schooldag is maandag 24 augustus. De leerlingen worden om 7.15 uur op
school verwacht. Met een korte toespraak en het voorstellen van het Vespucci Team
luiden we het nieuwe schooljaar in. Bij dit onderdeel zijn gewoonlijk alle ouders van harte
welkom. De protocollen rondom Covid-19 vereisen echter dat volwassenen twee meter
afstand moeten houden van de leerlingen. Daarom kunnen wij ouders alleen op afspraak
ontvangen. Het begin van het schooljaar is echter zeker voor leerlingen in de brugklas een
spannende tijd. Daarom willen wij wel ouders toelaten bij deze opening van het schooljaar,
maar in beperkte mate. Er is nu slechts plaats voor één ouder per nieuwe (!) leerling. We
vragen hiervoor uw begrip.
Na de toespraak en het voorstellen van het team gaan de leerlingen met hun mentor mee
naar een lokaal, waar een introductieprogramma zal plaatsvinden. Ook krijgen de
leerlingen hun lesrooster. Om 9.15 uur mogen de leerlingen weer naar huis.
Op dinsdag 25 augustus is onze traditionele baaidag. De hele school gaat naar het
strand om daar met sport en spel elkaar beter te leren kennen. Het vervoer naar en van
het strand terug naar school is geregeld, we gaan met de bus. Leerlingen worden om 7.15
uur op school verwacht en zijn rond 12.30 uur weer terug. We vragen alle leerlingen een
“olijkheidje” mee te nemen voor hun mentor. Wat dat precies is, laten we graag aan de
fantasie van de leerling over
. Maandag tijdens het mentoruur krijgen de leerlingen
meer informatie over deze baaidag.
Woensdag 26 augustus starten we volgens het lesrooster en dienen de leerlingen hun
schoolmateriaal bij zich te hebben. Houdt u er rekening mee dat er dit jaar meer en meer
digitaal wordt gewerkt? Wij verwachten dat uw zoon / dochter een eigen device mee naar
school neemt. De specificaties vindt u op de website.
Dit jaar start de Vespucci Huiswerkbegeleiding o.l.v. Quirine Franken-Lisman. In de
bijlage stelt zij zichzelf voor en vertelt zij over de mogelijkheden. U leest ook hoe u uw
zoon / dochter hiervoor kunt aanmelden. De begeleiding start op 8 september.
Wilt u alstublieft doorgeven aan de administratie (info@vespuccicollege.net) wanneer u
bezwaar maakt tegen het plaatsen van foto’s van uw zoon / dochter in de schoolgids en/of
op social media? Wij maken wel eens foto’s van lessituaties of bij buitenschoolse
activiteiten en wij willen uiteraard zorgvuldig omgaan met publicatie.
Op de website vindt u veel informatie over het Vespucci College, zoals het jaarrooster en
de namen van alle medewerkers. De schoolgids zal beschikbaar komen op het moment
dat de uitslagen van de herexamens bekend zijn, omdat de slaginspercentages moeten
worden opgenomen in de schoolgids. U vindt deze t.z.t. ook op de website. Mocht u
vragen hebben, dan kunt u mij altijd bellen of mailen, of een afspraak maken.
Het team van het Vespucci College wenst u allen een succesvol, educatief en inspirerend
schooljaar 2020-2021 toe!
Met vriendelijke groet,
Mariëtte Zuijdgeest
Rector
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