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Nieuwsbrief nr. 4 

 
Julianadorp, 17 september 2021 
 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Wat fijn dat u afgelopen woensdagavond met zoveel ouders bij ons de algemene 
ouderavond heeft bijgewoond. Mooi om te zien hoe groot de betrokkenheid van u als 
ouders is met uw kind en met de school. Behalve de vele positieve reacties op het 
onderwijs dat wij uw kind aanbieden, sprak u ook uw zorgen en ergernis uit over de 
levering van de schoolboeken en de online licenties door Van Dijk, het Nederlandse bedrijf 
dat voor de meeste ouders de boeken aanlevert. Ik deel uw zorgen en ben het met u eens 
dat we dit beter vanuit onze school moeten aanpakken en verbeteren dan afhankelijk te 
zijn van anderen. De komende maanden ga ik via andere kanalen onderzoeken hoe we 
voor alle ouders en leerlingen een betrouwbaar pakket van boeken en licenties kunnen 
aanbieden dat wel op tijd is. 
 
Op de ouderavond hebben zich drie ouders aangemeld voor de ouderraad zodat we de 
nieuwe ouderraad met vijf personen kunnen beginnen. Er was ook nog een ouder van een 
eerste klas leerling die interesse had. Helaas heb ik daar geen gegevens van gekregen. 
Mocht u nog belangstelling hebben, wilt u mij dit dan laten weten? Ook andere 
belangstellenden kunnen zich nog melden. 
 
Na de tussenvakantie in oktober starten we met een nieuw ingericht studiehuis. We 
zoeken nog naar vrijwilligers die een ochtend in de week als gastvrouw/heer daar willen 
komen werken. Het studiehuis zal een omgeving zijn waar leerlingen zelfstandig, alleen of 
in groepjes, kunnen werken en waar de bibliotheek ook al die tijd open is. Mocht u zin, tijd 
en gelegenheid hebben, dan kunt u zich bij mij aanmelden. Knowledge of the Dutch 
language is not essential. Bo no mester papia bon hulandes pa bo por hasi e trabou 
boluntario aki! No es necesario hablar holandés. Il n'est pas nécessaire de parler 
néerlandais. 
 
Vorige week mochten we het nieuwe kunstgrasveld openen met een schot op doel van 
onze jongste leerling. Het Antilliaans Dagblad, de Amigoe en de Extra hebben hierover 
bericht. We hopen op deze manier onze school tot een meer vertrouwd gezicht te maken 
in de Curaçaose (onderwijs)gemeenschap. 
 
Er blijkt wat onduidelijkheid te bestaan over de duur van de komende Kerstvakantie. Onze 
kerstvakantie wijkt wat af van de Kerstvakantie bij de andere scholen. Dat heeft te maken 
met een afwijkend jaarrooster bij ons, mede vanwege de staatsexamens. Wij verwachten 
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onze leerlingen weer op school op dinsdag 4 januari. Op maandag 3 januari houden wij 
een studiedag voor ons personeel en dan zijn de leerlingen vrij. In de bijlage vindt u 
nogmaals ons geactualiseerde vakantierooster voor dit schooljaar. 
 
De sportdag die gepland stond op woensdag 29 september a.s. kan door omstandigheden 
niet doorgaan en is verzet naar donderdag 28 oktober. Woensdag 29 september zal een 
reguliere lesdag zijn.   
 
Vrijdag 1 oktober is het Paarse Vrijdag in Curaçao. Deze dag staat in het teken van 
diversiteit en het respectvol omgaan met de grote verscheidenheid aan mensen. Wij 
besteden hier ook aandacht aan met veel kleurrijke vlaggen en wij stimuleren alle 
leerlingen die dag dan ook veelkleurig gekleed naar school te komen met de kleur paars 
erin. In de aanloop naar Paarse Vrijdag zal in het mentoruur ook aandacht besteed 
worden aan deze dag. 
 
Dominic Messerschmidt, onze wiskunde docent, is op dit moment helaas ziek. Het is geen 
Covid. Wij hopen van harte dat hij wel weer snel naar school zal kunnen komen voor zijn 
lessen. Ik houd u op de hoogte. 
 
Specifiek voor de ouders van de examenleerlingen: De komende week zal Neeltje 
Timmers, onze examensecretaris, een brief laten rondgaan voor de aanmelding van de 
staatsexamens 2022. Belangrijk dat u daar alert op bent. 
 
Ik wens iedereen een heel rustig en fijn weekeinde toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim de Visser 
Rector 


