
  

NIEUWSBRIEF  18-11-2022  

 

   Agenda 
    

5/12      Sinterklaasviering 20/12 Kerstviering 
6/12 Inloop tot 8:30 uur 21/12 Speelgoeddag 
  22/12 – 06/01/23 Start kerstvakantie 

 

            

Meedenktank 
Afgelopen week heeft Karin met Bodine, Vajen, 
Benthe, David, Hidde, Kaya en Quinten gesproken, 
de kinderen die dit schooljaar door hun 
klasgenoten zijn gekozen om in de denktank zitting 
te nemen. 
In de denktank denken en praten de kinderen mee 
over een aantal zaken die op school spelen. 
We hebben een eerste kennismaking met elkaar 
gehad over wat de rol en functie van de denktank 
is. 
We zullen regelmatig in de nieuwsbrief verslag 
doen met welke onderwerpen we bezig zijn. 

 
Infoavond groep 8 
Donderdag 10 november was de informatieavond 
voor ouders van de leerlingen van groep 8. Ouders 
hebben informatie gekregen over hoe het 
voortgezet onderwijs is ingericht en werden 
geïnformeerd over de mogelijke scholen op 
Curaçao. Ook het Vespucci College was aanwezig 
om vragen te beantwoorden.  
 

            

Beste ouders/verzorgers, 
 
We kijken terug op een zeer geslaagde 
Kinderboekenweek en we werken de komende 
weken toe naar de feestmaand december. In de 
onder- en middenbouw leeft de aankomst van 
Sint al volop en in de midden- en bovenbouw 
zijn de voetbalwedstrijden die komende week 
gepland staan, onderwerp van gesprek. 
 
Het team heeft afgelopen week een 
studiemiddag over de Kanjertraining gehad, de 
aanpak waar we als school mee werken als het 
gaat om de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
kinderen. Deze week hadden we ook bezoek van 
een medewerker van de NOB (Nederlands 
Onderwijs Buitenland) waarbij het team, ouders 
van de OV en leerlingen een beeld hebben 
gegeven van hoe we op de Schroederschool 
samen werken. 
 
Save the date! 

- Op donderdag 19 januari 2023 
organiseren wij een infoavond voor 
ouders van alle groepen over de 
Kanjertraining, als onderlegger van de 
pedagogische huisstijl van de 
Schroederschool. Aansluitend is er een 
nieuwjaarsborrel op het schoolplein. 
De avond begint om 18.00 uur. Verder 
informatie volgt via Parro via de 
leerkracht van uw kind(eren). 

 
Voor nu wensen we alle ouders en kinderen 
alvast een heel goed weekend! 
 
 

 
 
 
 
 



      
 
 
 
 
          
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Oudervertegenwoordiging stelt zich voor: 
Het formele medezeggenschapsorgaan voor de 
ouders is de Oudervertegenwoordiging (OV). De OV 
geeft vorm aan de communicatie tussen de school 
als instituut en de ouders als cliënten en zij praat, 
denkt en beslist mee over allerlei schoolse zaken. 
De OV overlegt regelmatig met onder andere de 
schoolleider en heeft advies- en instemmingsrecht 
over een groot aantal beleidszaken en levert zo een 
bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs en de 
school. De OV bestaat op dit moment uit 6 ouders 
en zij stellen zich graag aan u voor: 
 
Laura Vogels, voorzitter 
moeder van Lot (groep 5A) en Benthe (groep 7A) 
Susan van Dijk, secretaris  
moeder van Lara en Bregje (beide groep 6/7B) 
Marleen Gerritsen  
moeder van Ruben (groep 7a) 
Stefan Coolen   
vader van Chloë Coolen ( groep 3A)  
Henkjan de Krijger 
vader van David (groep 6/7B)   
Elaine Behr 
moeder van Matthias en Olivier (groep 3A) 
en William (groep 4A) 
 

    

Mocht u iets met de OV willen bespreken dan kunt 
u altijd één van de leden benaderen of een e-mail 
sturen naar ov@schroederschool.net 

Verzoekjes 
- Als u vertraging heeft waardoor u niet 

precies om 12.30 uur op school kunt zijn, 
wilt u dan proberen eerder te bellen dan 
12.30 uur? Dan is er nog gelegenheid om de 
leerkracht en/of de leerling te informeren. 

- Als u inmiddels een Curaçao’s  
telefoonnummer heeft, wilt u dit dan 
doorgeven via info@schroederschool.net?  

 
 

Betaling schoolgeld 
Betaalt u het schoolgeld in termijnen? Houdt u er 
dan s.v.p. rekening mee dat de tweede termijn vòòr 
1 december voldaan moet zijn.  
(Dit geldt niet voor ouders die via defensie op het 
eiland werkzaam zijn, hun factuur is inmiddels door 
defensie voldaan.) 
 
 

BAS 
 

  
(Buitenschoolse Activiteiten Schroederschool) 
 
In januari wil BAS, naast het voetballen op vrijdag, 
wat het hele schooljaar doorgaat, graag nog enkele 
leuke activiteiten aanbieden. Te denken valt aan 
bijvoorbeeld yoga, dansen, judo (of een andere 
'vecht' sport) of iets creatiefs.  
Bent of kent u iemand die een leuke workshop kan 
verzorgen, direct na schooltijd en tegen een 
vergoeding? Stuurt u dan s.v.p. bericht naar 
fin.admin@schroederschool.net 
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BSO 
 
Bij de BSO deden we de afgelopen weken gezellig mee met het thema van school; natuur! We hadden kikkervisjes in de 
klas die uitgegroeid zijn tot echte kikkers! Toen ze voor-en achterpootjes kregen, hebben de kinderen ze uitgezet 
rondom school. Ook maakten we ‘happy stones’, die overal op Curacao terug te vinden zijn! We deden spelletjes zoals 
natuur-pictionary, het dieren alfabetspel en kwartet van verschillende dieren. En we bakten heerlijke koekjes in allerlei 
vormen uit de natuur. Mmm..  
Er zijn nog enkele plekjes vrij op de maandag, de woensdag en de donderdag! Interesse of graag meer informatie? Stuur 
een mailtje naar bso@schroederschool.net. 
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