
  

NIEUWSBRIEF 3-6-2022  

 

   Agenda 

    

 9   juni   Denktank 14-17 juni OKL – gesprekken op verzoek 
 13 juni   Rapporten mee 17 juni Laatste inleverdag 

biebboeken 
    

 
 

 

            

Nieuwe leerlingen: 
 
Mark Kempe  7A 
Yfke Kempe  1/2B 
Teije Pauws  Nijntje 
Thom van Loo  7A 
Lars Kreling  5/6B 
Luuk Kreling  1/2C  
 
We wensen jullie veel plezier en succes op de 
Schroederschool. 

              
 

Personele mededelingen 
 
Volgend jaar mogen we weer een aantal 
nieuwe medewerkers begroeten. Zoals u 
eerder deze week al heeft kunnen lezen is er 
een nieuwe schoolleider gevonden. Daarnaast 
zullen er volgend jaar ook twee nieuwe 
leerkrachten starten. Hieronder stellen zij zich 
aan u voor: 
 

 

Beste ouders, verzorgers, 

Hopelijk heeft iedereen genoten van een 
heerlijke vakantie! Inmiddels is de vakantie 
alweer naar de achtergrond verdwenen en 
zijn we op school weer volop gestart. Zo zijn 
de leerkrachten in gesprek met de intern 
begeleiders over de resultaten die er geboekt 
zijn en heeft u maandag kunnen lezen dat 
het gelukt is een nieuwe schoolleider voor 
deze fijne school te vinden. In deze 
nieuwsbrief stelt Karin Arends zich uitgebreid 
aan u voor.  
Naast Karin kunnen we u ook berichten dat 
we nieuwe leerkrachten hebben 
aangenomen voor volgend schooljaar. Ook zij 
stellen zich in deze nieuwsbrief alvast aan u 
voor. Welke leerkracht volgend jaar voor 
welke groep staat, verwachten we deze 
maand ook aan u kenbaar te kunnen maken.   
 
Tot slot zal het u vast opgevallen zijn dat we 
sinds deze week, mede met input van de 
kinderen uit het Art team, drie 
muurschilderingen rijker zijn. Een mooie 
aanvulling voor ons schoolplein dat daardoor 
steeds gezelliger en vooral meer van de 
kinderen wordt. Bij de ingang van de school 
is nu mooi onze visie gevisualiseerd: samen 
op reis om ieders rugzak te vullen.   
 
We wensen u veel leesplezier en natuurlijk 
ook een goed weekend!   
 

 
     



 

Even voorstellen… 

Bon tardi! 

Beste ouders en kinderen van de Schroederschool, 

Mijn naam is Karin Arends en vanaf 1 augustus aanstaande ga ik 4 dagen werken als directeur-
bestuurder op de Schroederschool en neem daarmee het stokje over van Brenda Mom. 

Ik kom met mijn man Cees naar Curaçao, We hebben samen drie zoons Thijme (17), Julian (24) 
en Marijn (29). De jongste twee zoons blijven in ons huis in Anna Paulowna wonen, de oudste 
heeft een eigen huis en woont daar samen met zijn vriendin. 

We zijn met elkaar een warm, eigenzinnig, enthousiast en muzikaal gezin met een sterke onderlinge verbondenheid 
gekleurd door intense medische ervaringen binnen het gezin de afgelopen jaren. 

We zien de stap om naar Curaçao te verhuizen als een prachtig cadeau, we hebben er zin in! 

Voordat ik in het basisonderwijs ging werken, heb ik als docent Muziek een eigen muziekpraktijk gehad en heb vanaf 
mijn studietijd tot op heden altijd muziek gemaakt in verschillende orkesten/ensembles. Ik speel saxofoon, 
dwarsfluit en verschillende koperblaasinstrumenten. Op de scholen waar ik gewerkt heb, heeft muziek een 
structurele plek in de school gekregen in verschillende vormen. Daarnaast houd ik van reizen, theaterbezoek en 
leuke dingen doen, dit kan van alles zijn. 

Ik werk nu al weer een flink aantal jaar met veel plezier als directeur in het basisonderwijs en heb daarnaast altijd 
aanvullend onderwijsinhoudelijke klussen gedaan voor de schoolbesturen waarvoor ik heb gewerkt. 

In mijn rol als directeur ben ik open, eerlijk, duidelijk en in verbinding met de mensen (kinderen, ouders, team) 
waarmee ik mag werken. 

Ik werk graag vanuit een gemeenschappelijk doel, waarbij groei, talentontwikkeling in de breedste zin van het 
woord, kwaliteit en humor belangrijke onderdelen zijn. 

De komende weken zijn nog even drukke weken: het schooljaar op mijn huidige school de Hoge Ven in 
Warmenhuizen afronden, de verhuizing naar Curaçao regelen, de voorbereiding op het 
werken op jullie school en heel veel afscheidsmomenten, -borrels en -feestjes van kinderen, 
collega’s, vrienden en familie beleven. 

Ik wens jullie alvast een plezierige afronding van het schooljaar en een hele fijne 
zomervakantie! 

Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten op maandag 22 augustus!  

Ayo! 

 

Hartelijke groet, 

Karin Arends 



Beste kinderen en ouders, 
 
Wat leuk dat ik mezelf aan jullie kan voorstellen. Mijn naam is Daniëlle Fiege en vanaf volgend schooljaar kom 
ik het team op de Schroederschool versterken. Ik ben 34 jaar en werk ruim 10 jaar fulltime in het onderwijs, 
waarvan de laatste 2 jaar hier op Curaçao. Ik heb een passie voor leesonderwijs en daar heb ik me ook in 
gespecialiseerd. Als ik vrij ben, vind ik het leuk om te duiken en te golfen. Ik kijk er naar uit om jullie te 
ontmoeten en om met jullie te gaan werken.  
 
Voor nu wens ik jullie alvast een goede (zomer)vakantie en tot in het nieuwe schooljaar.  
 
Groetjes Daniëlle  
 

 

Bon dia! 

Mijn naam is Mariska Peters en ik ben 29 jaar. Ik kom uit ‘s – Hertogenbosch en heb daar met veel plezier 
gewoond. Begin augustus ga ik deze stad verruilen voor het prachtige eiland. Ik ben toe aan een nieuwe 
uitdaging en het eiland trekt mij enorm. Met ingang van het nieuwe schooljaar ben ik dan werkzaam op de 
Schroederschool. Ik ben erg benieuwd naar de kinderen, het team, de school, de omgeving en jullie als ouders!  

Ik werk al een aantal jaar in het onderwijs en heb in deze periode alle leeftijdsgroepen wel gehad. Verschillende 
scholen en onderwijsvormen hebben mij allerlei nieuwe dingen geleerd over kinderen en hoe zij zich 
ontwikkelen. Op dit moment werk ik in een groep 3-4-5 waarin kinderen ontzettend veel van- en met elkaar 
leren. Dit gevoel van ‘samen’ vind ik erg belangrijk en neem ik graag mee naar mijn nieuwe groep op de 
Schroederschool.  

Groepsgevoel en welbevinden staan bij mij hoog op het lijstje. Kinderen ontwikkelen zich het best wanneer zij 
zich fijn en veilig voelen in de groep. Interesse vanuit de leerkracht om de kinderen goed te leren kennen en 
begrijpen vind ik daarom belangrijk.  

Naast werken houd ik in mijn vrije tijd van lezen, boksen, voetbal (kijken), spelletjes spelen 
en gezellig borrelen/eten met vrienden. Dat laatste is ook meteen hetgeen wat ik het 
meest ga missen aan Nederland. Ik hoop daarom ook snel wat sociale contacten te vinden 
op het eiland, zodat ik dat ook hier op kan bouwen! 

Ik heb er ontzettend veel zin in om er samen voor te zorgen dat we een gezellig en 
leerzaam schooljaar tegemoet gaan. Een schooljaar waarin de kinderen zich, allen op hun 
eigen manier, optimaal kunnen ontwikkelen.  

 
Hartelijke groetjes en tot snel, 
Mariska 



Alledrie alvast van harte welkom op de Schroederschool en succes met de afronding van jullie huidige 

banen. We hopen jullie in augustus te begroeten!  
 

                                                      
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Samen op reis om ieders     
rugzak te vullen.   
 



       

Reminder: vacature onderwijskundig lid RvB 
De RvB is op zoek naar iemand met een 
onderwijskundige achtergrond die graag een 
bijdrage zou willen leveren aan de RvB vanuit die 
invalshoek. De vacature is te te vinden op onze 
facebook pagina en de website. Bent u of kent u 
iemand die deze rol zou willen vervullen dan kunt u 
contact opnemen via RvB@schroederschool.net 
 
Formatie 
Vandaag is de laatste vergadering van de Raad van 
Beheer. In deze vergadering wordt onder meer de 
begroting voor volgend schooljaar definitief 
vastgesteld. Zodra dit is gebeurd zal het proces van 
de verdeling van de leerkrachten en de verdeling 
van de kinderen starten. Wanneer we hier 
duidelijkheid over hebben verneemt u dit middels 
deze nieuwsbrief.  

          
 
Meedenktank: keuzeuur en overdracht  
Binnenkort gaat de laatste meedenktank van start. 
Dit keer gaan we in gesprek over het keuzeuur. 
Kinderen kunnen de tips en tops aangeven en dit 
wordt meegenomen in de evaluatie en de stappen 
voor volgend jaar.  
Daarnaast zal er gesproken worden over wat de 
kinderen belangrijk vinden om bij de overdracht 
door te geven aan de nieuwe schoolleider.   
 
             
Speelgoed 
Naast het artteam, heeft ook het bouwteam niet 
stilgezeten. Onder leiding van Martin Verbaan 
hebben zij een speelgoedkist gemaakt. De bedoeling 
is om net als met de kleding en de schoenen, nu ook 
speelgoed in te zamelen. Het speelgoed gaat 
middels de Stichting Hestia naar kansarme gezinnen. 
U vindt de bak ook op het podium en we hopen 
natuurlijk dat de bak snel vol zit met speelgoed dat 
nog prima een tweede ronde mee kan!  
 
 
 

                       
 
Het einde van het schooljaar komt langzaam 
in zicht...ook voor onze bibliotheek. 
De schoolbibliotheek zal vanaf 13 juni 
gesloten zijn, er kunnen dan geen boeken 
meer geleend worden. In de week van  
13-17 juni kunnen er nog wel boeken 
ingeleverd worden. We hopen op uw 
medewerking om onze bibliotheek in het 
nieuwe jaar weer compleet te hebben.  
 
Voor de boeken die niet (op tijd) ingeleverd 
worden, krijgen de ouders per mail een 
rekening toegestuurd welke voor de 
zomervakantie contant bij de administratie 
voldaan kan worden. 
Bent u één van de ouders die gaat verhuizen 
of gaat u gewoon lekker de boekenkast 
opruimen? Wilt u dan onze schoolbibliotheek 
niet vergeten?!!! Wij nemen graag boeken 
van u over (evt. tegen vergoeding). 
  
Een aantal van onze bibliotheekouders zal  
ook vertrekken. Lijkt het u leuk om in de 
schoolbibliotheek te komen helpen komend 
schooljaar? 
  

                              
 
Heeft u vragen, wilt u zich opgeven als 
bibliotheekouder of heeft u boeken voor 
ons?  Neem even contact op met Simone 
(groep 1/2b): 
s.vanderlinden@schroederschool.net 

 

 

mailto:s.vanderlinden@schroederschool.net


             

Buitenschoolse Activiteiten Schroederschool 
(BAS) 
 
The Schepel Foundation, die hier op school al 
jaren het voetbal op vrijdag verzorgt, is voor 
volgend schooljaar op zoek naar nieuwe 
coaches voor de vrijdagmiddag! Ze willen dan 
graag iedere vrijdag (met uitzondering van de 
vakanties) van 12.30-14.00 uur met een groep 
kinderen trainen.  
 
Bent u geïnteresseerd om dit team te komen 
versterken dan horen wij dit graag van u. U kunt 
contact opnemen met Richard Bosman op het 
telnr. +599 9 561 3015.  Tot snel!  
 

         
 
Nadere informatie over hoe je je aan kunt 
melden voor het hele schooljaar voetballen via 
TSF volgt nog in een komende nieuwsbrief. 
 
 
Covid 
Zoals u wellicht al heeft vernomen zijn de 
richtlijnen rondom Covid versoepeld. Bij een 
besmetting is de quarantainetijd verkort naar 5 
dagen, mits klachtenvrij. Daarnaast is er geen 
quarantaineplicht meer voor gezinsleden.   
 

 

 
 

Verlofaanvraag zomervakantie 
 
Onze zomervakantie start eerder dan de 
reguliere lokale vakanties. Daarom wijzen we 
u graag op het volgende, mocht u voornemen 
zijn in deze week het eiland te verlaten, dan 
dient u  bij de immigratie een verlofbrief te 
laten zien. U kunt een verlofbrief voor onze 
afwijkende verlofdagen bij de administratie 
aanvragen via s.cras@schroederschool.net 
 
Zie bijlage. 
 
Afwijkende vakantiedagen: 
4 t/m 6 juli 2022 
12 t/m 19 augustus 2022 
 
Vertrekkende ouders: 
Ouders die het eiland verlaten, hebben de 
volgende documenten nodig (immigratie) : 
 
1. Uitschrijvingsformulier school( wordt as 
maandag uitgedeeld)  
2. Verlofformulier 
3. Uitschrijving bevolkingsregister Kranshi 
 
 

 
    


