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Geachte ouders, verzorgers, 

 

Zoals u waarschijnlijk inmiddels hebt vernomen, was er vandaag op Curaçao 

een persconferentie over het Coronavirus. Daarbij is meegedeeld dat de 

overheid heeft besloten dat alle scholen op het eiland dinsdag a.s. sluiten, 

behalve voor leerlingen van groep 8 en examenleerlingen. Ik had u in de brief 

van vrijdag al geïnformeerd over het feit dat wij in deze het beleid van de 

overheid volgen. 

 

In overleg met Brenda Mom van de Schroederschool en met het bestuur 

hebben wij de volgende besluiten genomen: 

 

Wie komt wel naar school? 
Maandag verwachten wij alleen de examenleerlingen op school die een 

proefexamen moeten maken. Alle andere leerlingen mogen al thuisblijven. 

 

Al het personeel is, mits gezond, tot nader order gewoon op school. 

 

Mocht u geen opvang voor uw kind hebben, is hij/zij morgen gewoon 

welkom. Ook als uw kind nog boeken of andere zaken op school heeft liggen, 

is hij/zij welkom om deze op te halen. 

 



Per dinsdag verwachten wij alleen de examenleerlingen en kinderen van 

ouders die een vitaal beroep hebben en geen opvang kunnen regelen. 

 

Instructie afstandsonderwijs 
De geplande Microsoft Teams instructie aan leerlingen voor 

afstandsonderwijs, die voor woensdag gepland stond, zullen we al eerder en 

online geven. U wordt morgen geïnformeerd over het tijdstip en de wijze 

waarop deze instructie gegeven zal worden. Wij verwachten per woensdag 

het digitale afstandsonderwijs op te starten. 

 

Tot hoe lang? 
In Nederland zijn de scholen in ieder geval tot 6 april dicht. Hoe lang het hier 

gaat duren weten we nog niet. Inmiddels hebben wij een Coronapagina op 

onze website, waar u onze informatie terug kunt lezen. 

 

Ik vertrouw erop u zo voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 

Morgen zal ik u opnieuw mailen met een update. Ik wens u veel sterkte met 

deze omstandigheden en onzekere tijden. 

 

Met vriendelijke groet/With kind regards/Saludo cordial, 

Mariëtte Zuijdgeest 

Rector 

E   m.zuijdgeest@vespuccicollege.net 
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