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Nieuwsbrief 23. 
 
 
Julianadorp, vrijdag 21 mei 2021 
  
 
Geachte ouders / verzorgers, 
 
De laatste fase van het schooljaar nadert. En zeker de eindexamenleerlingen zullen de 
spanning en concentratie voelen die zo’n periode met zich meebrengt. Door de corona- 
omstandigheden zijn alle examens ook dit schooljaar in Curaçao. Komende week starten we 
al met een proefexamenweek hier op school. De laatste (mondelinge) college examens 
worden vrijdag 16 juli afgenomen. Ik wens alle eindexamenleerlingen heel veel succes en 
inspiratie toe de komende twee maanden. 
Ook  de overige leerlingen staan aan de vooravond van een toetsweek en de afsluiting van 
het schooljaar. En voor een aantal zal dat niet alleen betekenen daarna een overstap naar 
een volgende klas maar ook een terugkeer naar Nederland naar een nieuwe school. Ook 
voor hen heel veel succes de komende laatste schoolweken! 
 
Ondanks het oponthoud bij de aanleg van ons kunstgrasveld is de verwachting dat eind 
volgende week het veld opgeleverd kan worden. Dat wil nog niet zeggen dat we er gelijk op 
kunnen gaan sporten. We moeten ook werken aan de inrichting van het hele sportcomplex. 
We willen daar heel graag de input en actieve inbreng van de leerlingen bij gebruiken. Naar 
verwachting zullen we de officiële opening aan het begin van het nieuwe schooljaar doen. 
 
Gelukkig heeft de lockdown andere onderwijsprocessen bij onze school amper nadelig 
beïnvloed. Zo is ook het samenwerkingsproject gestart met de Curaçaose onderneming 
Dynaf. Dynaf, een bedrijf dat zich richt op ontwikkeling van duurzame energie, werkt samen 
met  een groep science-leerlingen van onze 3e en de 4e klassen. Via onderzoek willen de 
leerlingen vaststellen wat de maximale voordelen kunnen zijn voor onze school als we over 
zouden gaan op enige vorm van  zonne-energie. De resultaten worden de komende weken 
aangeboden aan school. Deze samenwerking tussen bedrijfsleven en het onderwijs is een 
mooi voorbeeld van betekenisvol onderwijs waarin leerlingen meer verantwoordelijkheid 
willen en kunnen nemen via onderzoekend leren. Daarbij sluit de leerstof ook nog eens 
naadloos aan op de examenstof. 
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Aan het einde van dit schooljaar stopt een deel van de leden van de ouderraad met hun 
werk. Hierbij wil ik een oproep doen aan ouders die overwegen in de ouderraad te stappen, 
zich aan te melden. De ouderraad is een waardevolle gesprekspartner voor de school. 
Daarnaast zijn de leden van de ouderraad constructief betrokken bij de ondersteuning van 
de organisatie van onze school. Het is waardevol en leuk om zo je kind te kunnen steunen in 
zijn of haar ontwikkeling. Mocht je interesse hebben dan kun je dit een van de huidige leden 
van de ouderraad laten weten. Maar je kunt je ook beschikbaar stellen via mij dan zorg ik dat 
het de ouderraad bereikt. 
 
De komende twee weken komen leerlingen van groep 8 van onze buurschool, de Goilo 
basisschool, kennismaken met onze school. Via kleine introductielesjes  maken ze zo kennis 
met het voortgezet onderwijs. Een mooi  begin van samenwerking en goede buurtschap. In 
dat kader wil ik via jullie, ouders een oproep doen aan bedrijven en instanties die nog goed 
werkende computers en laptops over hebben om aan de Goilo school te doneren. Ik merk 
tijdens mijn bezoeken aan de basisscholen dat er heel grote tekorten zijn en dat we met 
deze bijdrages van onze kant heel veel kunnen betekenen voor de kwaliteitsontwikkeling van 
het onderwijs. Dus neem contact met mij op als je bedrijf of instantie computers en laptops 
heeft die deze school kan gebruiken. Veel dank!! 
 
Ten slotte verwijs ik naar de bijgevoegde brief over de tentoonstelling van werk van onze 
CKV-leerlingen in het Curaçaosch Museum. Het museum is weer open. Breng een bezoek 
aan het museum en geniet van het creatieve werk van onze leerlingen. 
 
Prettig weekeinde. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim de Visser 
Rector. 


