Julianadorp, 17 december 2020
Beste ouders, verzorgers,
De afgelopen dagen hadden we een spetterende Talentenstrijd. De leerlingen zijn op zeer
inventieve wijze de competitie met elkaar aangegaan en hebben hun talenten kunnen
ontdekken, ontwikkelen en gebruiken. Met de inzet van jokers, waarmee punten
verdubbeld konden worden, werd het een spannende race om de hoogste score. Intussen
deden de reporters verslag via Instagram. De talentenstrijd resulteerde in prachtig
decorontwerp, modecreaties, kunstuitingen, dans en theater en muziekuitvoeringen. Daarbij
ben ik bij verschillende onderdelen in het zonnetje gezet en kreeg ik mooie zelfportretten en
wensenkaartjes als aandenken mee naar huis.
Met de verkoop van allerlei lekker hapjes is wel ANG 1040,- opgehaald! Een ongelofelijk
hoog bedrag, waarvoor cadeautjes voor kinderen op Curaçao werden gekocht, ten bate van
de actie “Ieder kind een kerstcadeau”. De aanzienlijke berg cadeautjes die al waren
gedoneerd werd daarmee aangevuld. In totaal zijn er 204 cadeautjes bij Dolfijn fm
ingeleverd. Dat is meer dan waarop we hadden durven hopen! Initiatiefneemster Floortje
Tukker en lid van de leerlingenraad Nikola van Heulen zijn door Dolfijn fm geïnterviewd toen
zij de cadeaus kwamen brengen. Dat was wel spannend! Heel hartelijk dank voor uw
bijdrage aan deze actie!
De eindstand:
1e plaats jaarlaag 1
2e plaats jaarlaag 4/5
3e plaats jaarlaag 2
4e plaats jaarlaag 3
5e plaats jaarlaag examen

met 37 punten
met 36 punten
met 32 punten
met 30 punten
met 26 punten

Aan de plaatsing is een wisselbeker verbonden en nog een leuke prijs voor de winnaars! De
uitreiking zal na de vakantie plaatsvinden. Denkt u eraan dat de leerlingen maandag 4
januari nog vrij zijn? De docenten hebben dan een studiedag. Wij verwachten de leerlingen
op dinsdag 5 januari pas volgens (een nieuw!) rooster. Het nieuwe rooster staat al in
Magister.
De organisatoren van de Talentenstrijd wil ik hierbij graag heel hartelijk bedanken voor hun
strakke planning en briljante ideeën. Neeltje, Pim, Franka en Astrid, en alle andere docenten
en ondersteuning voor jullie inzet en toewijding: chapeau!
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Aan het einde van de laatste dag stonden we gezamenlijk stil bij het afscheid van Léon Pors.
Hij overhandigde mij de uitkomst van een onderzoek om de school duurzamer te maken, dat
leerlingen van klas 5a onder zijn leiding hebben uitgevoerd. Dat is een zeer gewaardeerd
initiatief en de aanbevelingen zullen waar mogelijk zeker worden meegenomen. Verder heb
ik de leerlingen toegesproken en hen bedankt voor de leuke jaren waarin ik hun rector
mocht zijn. Er waren verse oliebollen, als afscheid en om de kerstvakantie in te luiden.
Het jaar 2020 is bijna ten einde. Het was een woelig jaar, met alle corona perikelen en
onzekerheden. We hadden een lockdown, online les, gesplitste klassen en
hygiënemaatregelen. We hebben ons er samen moedig doorheen geslagen. Helaas is het
nog niet ten einde. 2021 zal vast nog verrassingen hebben, maar ook die kunnen we aan!

Niet alleen 2020 is bijna voorbij. Dit is de laatste Nieuwsbrief van mijn hand. Vandaag neem
ik nog afscheid van het team en vice versa, vrijdag is het laatste woord aan het bestuur, en
dan zit mijn Vespucci tijd erop.
Het raakt mij dat ik niet van u, ouders, op een persoonlijke manier afscheid heb kunnen
nemen. Tenslotte had ik - in ieder geval met velen onder u – een intensief contact over het
welzijn en de voortgang van uw kinderen. Het Vespucci College ziet de ouders als een
belangrijke gesprekspartner in het proces van leren en bijsturen. De Covid-19 maatregelen
verhinderen dat wij elkaar nu persoonlijk het allerbeste voor de toekomst kunnen wensen.
Met veel plezier heb ik leiding gegeven aan deze goed geoutilleerde school met een
bijzonder karakter. Toen ik voor het Vespucci College koos, in 2016, wist ik niet precies hoe
de school zou zijn. Komende van St. Maarten, wist ik ook niet hoe het eiland Curaçao mij zou
bevallen. Het was allemaal onbekend terrein, en daar houd ik wel van. Kijken, luisteren,
ervaren, en dan behouden wat goed is en bijsturen waar het beter kan. Ik trof een team met
een harde kern, mensen die er al jaren waren, en heel veel nieuwe collega’s. Met elkaar in
verbondenheid hebben we het Vespucci verder uitgebouwd tot wat het nu is: een school die
kwaliteit biedt en waar leerlingen zichzelf mogen zijn. Een plek om cognitief en sociaal te
leren. Een plek om vandaan te vertrekken met een goed gevulde rugzak, klaar voor een
ontdekkingsreis, klaar voor een nieuw avontuur. Onze leerlingen hebben lef, ze zijn mondig,
kritisch, sociaal, ze hebben een warm hart voor anderen en ze kunnen uitstekend
verwoorden waar ze voor staan.
Ik draag het stokje over aan Wim de Visser, rector ad interim, en dat doe ik met een gerust
hart. Wim is een ervaren onderwijskundig leider hij heeft een passie voor leerlingen en hij is
thuis in het Caribisch gebied. Hij wil al het goede behouden en is gericht op continuïteit. Hij
zorgt goed voor het Vespucci, daarvan ben ik overtuigd. Wim maakt het mogelijk dat ik los
kan laten.
Het bestuur zal samen met Wim de Visser en het team op zoek gaan naar een nieuwe rector
per 1 augustus 2021. Zo’n zoektocht duurt even. De ouder- en leerlingenraad zullen hierbij
ook betrokken zijn. De planning is dat begin april duidelijk is wie de nieuwe rector zal
worden. U hoort daar t.z.t. zeker meer over.
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Het Vespucci College draag ik nu over aan de kernteamleiders, het docententeam, aan Wim,
aan het bestuur. De docenten hebben stuk voor stuk een warm hart voor onze leerlingen en
gaan echt de extra mile. Dat doen zij omdat zij geloven in kansen, in potentie, in de kracht
van ieder kind. Contact gaat voor contract, zeggen wij. Eerst een relatie, dan een prestatie.
Zo werkt het team en dat werpt vruchten af. Naast de docenten, de drijvende kracht in de
school, geloof ik in de ondersteunende diensten, die het iedere dag weer mogelijk maken
dat zaken goed geregeld zijn, zoals Magister bijvoorbeeld, en de financiën, en de intensieve
schoonmaak in tijden van corona. Ik laat een zelfstandig en zelfregulerend team achter. U
kunt erop vertrouwen dat de kwaliteit van het Vespucci College tenminste zo blijft zoals u
dat gewend bent en met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wordt de school
alleen maar beter! Men is intrinsiek gemotiveerd om zich continu te blijven ontwikkelen, dat
is een groot goed.
Beste ouders, hartelijk dank voor het vertrouwen en de fijne samenwerking. Ik wens u alle
goeds en een voorspoedige toekomst voor u en voor uw zoon/dochter op het Vespucci
College en daarna, waar dan ook ter wereld.
Voor nu wens ik u fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en een inspirerend 2021!
Hartelijke groet,
Mariette Zuijdgeest
Rector
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