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Julianadorp, 31 augustus 2018 
 
 
Geachte ouder, verzorger, 
 
In deze Nieuwsbrief nr. 2 aandacht voor de ouderavond, de ouder- en leerlingenraad, 
het vak economie, het rooster en Vespuccidag  
 
Ouderavond 
Graag nodig ik u hierbij uit voor de algemene ouderavond op woensdag 5 
september. Deze ouderavond is bedoeld voor ouders/verzorgers van leerlingen uit 
alle klassen. U maakt kennis met de mentor van uw kind(eren) en u wordt bijgepraat 
over het jaarprogramma. Na afloop van de ontmoeting in de klassen met de 
mentoren organiseert de Ouderraad een gezellige borrel onder de boom, zodat u 
informeel kunt kennismaken met de leden van de Ouderraad en de docenten. 
Inlopen kunt u vanaf 18.15 uur. De avond start om 18.30 uur en duurt inclusief borrel 
tot 21.00 uur.  
 
Ouderraad 
U las het al in het stukje hierboven, het Vespucci College heeft een Ouderraad. De 
Ouderraad is de vertegenwoordiging van alle ouders en bespreekt regelmatig 
belangrijke zaken die bij de ouders leven met de rector. Het Vespucci College vindt 
het belangrijk de mening en ideeën van ouders te horen en ziet hen als partner in de 
begeleiding van de leerling. De Ouderraad ondersteunt ook de PR, ons gezicht naar 
buiten. Er is nog plaats voor nieuwe leden in deze raad. U kunt zich aanmelden 
tijdens de borrel op 5 september.  
 
Leerlingenraad  
Het Vespucci College kent ook een leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit 
klassenvertegenwoordigers van alle leerjaren. Zij vergaderen over leerlingzaken en 
organiseren o.a. Valentijnsdag en het Gala. De leerlingenraad wordt voorgezeten 
door Julie Schellings (5a), door een docent (Pim Hulshof) bijgestaan en de rector 
sluit op verzoek aan bij de vergaderingen. Er worden op het moment nieuwe leden 
geworven. Wilt u met uw kind verkennen of de leerlingenraad interessant voor 
hem/haar is? 
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Economie en het rooster 
Verder informeer ik u hierbij dat er wijzigingen bij het vak economie en 
bedrijfseconomie/M&O in het aantal uren of de samenstelling van de lesgroepen zijn. 
Daardoor hebben we een extra docent aangenomen en de klassen herverdeeld. 
Mevrouw Natascha Sjak-Shie start komende week en zal economie geven aan de 
klassen 3a, 3b, 3c en 4c en zij zal KWT verzorgen. Natascha heeft een 
lesbevoegdheid in de tweede graad. Daarnaast heeft zij veel ervaring in het 
bedrijfsleven opgedaan en zij heeft een eigen accountantskantoor. Suenmeley Sint 
Jago blijft verantwoordelijk voor de lessen in 4a, 4b, 5a, 5b en 6a. Er waren enkele 
aanpassingen in het rooster noodzakelijk. De eindtijden van de leerlingen zijn zoveel 
mogelijk gelijk gebleven. U vindt het nieuwe lesrooster op de website en in Magister. 
 
Vespuccidag  
Elk jaar op 7 september vieren wij ‘Vespucci Dag’. We organiseren activiteiten die tot 
doel hebben de band van leerlingen onderling te versterken en tevens de 
verbondenheid met de Curaçaose samenleving te benadrukken. De oorsprong ervan 
ligt op 7 september 1499, toen Amerigo Vespucci als 1e Europeaan voet zette op 
Curaçao. In het jaar van oprichting van onze school (1999) werd op 7 september 
herdacht dat dit precies 500 jaar geleden plaatsvond.  

 
Om het jaar organiseren we op deze dag een sponsorloop/-fiets/-zwem activiteit. Dit 
jaar staat deze sponsoractie in het teken van welzijn voor mensen. De goede doelen 
waar we geld voor inzamelen zijn Fundashon Pro Bista, voor mensen met een 
visuele beperking, en Fundashon Accretio, die een programma biedt voor kansarme 
jongeren. Beide stichtingen komen op school toelichten wat ze precies doen en hoe 
ze de donatie gaan inzetten. De leerlingen zijn al op de hoogte gebracht tijdens het 
mentoruur en zoeken nu sponsoren. Helpt u ze daarbij? 
 
Dit waren voorlopig weer de belangrijkste punten. Over al het andere wordt u 
woensdag door de mentor geïnformeerd.  
 
Ik zie ernaar uit u allemaal te mogen begroeten! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mariëtte Zuijdgeest 
rector 
 

         


