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Geachte ouders, verzorgers,
Afgelopen donderdag en vrijdag zijn de klassen 1ab, 1bc, 2ab en 2bc thuis gebleven en hebben de
leerlingen online les via Teams gehad. De meeste leerlingen deden dat gelukkig erg goed!
Zoals ik de vorige Nieuwsbrief (11) al schreef, verwachten we alle leerlingen die klachtenvrij zijn
graag morgen weer op school. Het was een tijdelijke maatregel om redenen die ik u in die brief heb
uitgelegd.
Inmiddels is gebleken dat de overige familieleden uit het gezin waarin corona was geconstateerd
allemaal negatief getest zijn en dat ook het hockeyteam safe is. Ook onze docent economie, de hele
week thuis met verkoudheidsklachten, is inmiddels getest met een negatief resultaat.
Woensdagavond heb ik overleg gehad met EPI (GGD). Er is gezegd dat dit soort situaties vanaf nu wel
vaker zullen voorkomen omdat een school een afspiegeling is van de maatschappij en men heeft de
volgende richtlijnen meegegeven:
• Als iemand, dus ook een leerling, close contact heeft gehad met een persoon die positief op
aanwezigheid van het Covid-19 virus is getest, MOET die persoon 10 dagen thuisblijven;
• Als in het gezin een vermoeden van corona is, dan blijven de leden van het gezin thuis totdat
de uitslag van de test bekend is. De leerling komt dan dus niet op school, hangende het
onderzoek;
• Als de leerling zelf positief is getest, dan moeten de leerlingen, die langer dan 15 minuten
binnen twee meter afstand van deze leerling zijn geweest, thuisblijven. Afstand houden in de
klas blijft dus erg belangrijk.
Graag herhaal ik nog de algemene richtlijnen:
Zolang we open kunnen blijven, blijft het belangrijk dat al onze leerlingen en docenten zich houden
aan de algehele richtlijnen. Handen wassen met water en zeep, niezen in een papieren zakdoek of de
elleboog, niet uit elkaars flesjes drinken, zo min mogelijk aan je neus/mond/ogen komen, etc. We
geven elkaar geen hand meer. Bij binnenkomst op school en in het klaslokaal desinfecteren de
leerlingen hun handen. De schoonmaak blijft geïntensiveerd, iedere dag worden alle lokalen
gepoetst, gelucht en de tafeltjes gedesinfecteerd. Met elkaar houden we het veilig.
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Gezondheidsklachten – wanneer blijft mijn kind thuis?
Mocht uw kind milde gezondheidsklachten hebben, houdt u hem of haar dan thuis, om mogelijke
verspreiding van ziektekiemen te voorkomen. Milde gezondheidsklachten zijn:
• Niezen
• Keelpijn
• Loopneus
• Licht hoesten
• Verhoging tot 38 graden
• Geen ruik of smaak
Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.
Wilt u naar de receptie bellen om te melden dat uw kind thuis blijft? Ook als het coronavirus in uw
familie of omgeving wordt vermoed of vastgesteld, willen we dat graag snel weten. Dank u wel voor
uw medewerking.
Mededelingen van andere aard:
10 minuten gesprekken
Mocht u naar aanleiding van het rapport met een docent of de mentor van uw zoon / dochter willen
spreken, of met mij, dan kunt u zich opgeven voor een 10 minuten gesprek. U kunt dat doen via
Magister. In de bijlage vindt u daarvoor een handleiding. U kunt inschrijven vanaf maandag 30
november om 7:15 uur tot donderdag 3 december om 12:00 uur. U kunt vrijdag 4 december vanaf
7:15 uur uur op Magister zien wanneer u voor de gesprekken bent ingepland. De gesprekken vinden
plaats op dinsdagmiddag 8 en woensdagavond 9 december. U wordt verzocht tijdens uw bezoek op
school een mondkapje te dragen. De gesprekken vinden in per docent in een apart lokaal plaats met
ruim voldoende afstand tot elkaar.
Interim rector
In de brief van het bestuur had u gelezen dat Wim de Visser, beoogd interim rector, een week op het
Vespucci College aanwezig was om kennis te maken met het bestuur zelf, het team, de ouderraad en
de leerlingenraad. Bovendien zou de opdracht verder worden verkend. Tot mijn genoegen kan ik u
melden dat de overeenkomst afgelopen week is getekend en dat het daarmee dus zeker is dat Wim
de Visser mijn werk per 1 januari tot aan de zomervakantie zal overnemen. Hij zal, samen met het
bestuur en het team, o.a. zorg dragen voor de dagelijkse gang van zaken en het werven van een
nieuwe rector per 1 augustus 2021. U kunt hem t.z.t. bereiken via het e-mail adres
rector@vespuccicollege.net.

Ik vertrouw erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding
van deze Nieuwsbrief vragen hebben, neemt u dan met mij of met de mentor van uw zoon/dochter
contact op.
Met vriendelijke groet,
Mariëtte Zuijdgeest
rector

Stichting Nederlands Middelbaar Onderwijs Curaçao. St. Michielsweg 14 S, Julianadorp, Curaçao
tel: 599 9 888 7227, e-mailadres: info@vespuccicollege.net www.vespuccicollege.net

