
  

NIEUWSBRIEF 20-01-2023  

 

   Agenda 

23 – 27 januari      
10 februari 

Citoweek 
Rapporten mee 

11 februari 
14/16 februari  

Pleinfeest 
OKL gesprekken 

    
    
   

 
 

 

            

Op de foto 

Dit jaar hebben we als jaarboekcommissie de 
portret- en klassenfoto gepland in de week van 
7 t/m 10 februari.  
In het schema hieronder kunt u zien wanneer de 
klas van uw kind(eren) aan de beurt is. De tijden 
zijn flexibel maar de dagen staan vast. Zet het in 
uw agenda zodat de favoriete outfit van uw kind 
klaarligt voor die dag. 
 

 Di  
7 febr 

Wo 
8 febr 

Do  
9 febr 

Vr  
10 febr 

7.30 uur 
 

Nijntje 1-2B 1-2C 8A 

8.15 uur 
 

1-2A 4B 3A 8B 

Pauze 
 

Pauze Pauze Pauze Pauze 

10.30 uur 
 

6A 5B 3B 5A 

11.15 uur 
 

7A 6-7B 4A  

     

 
Let op: 
 
De klassenfoto voor groep 7A wordt gemaakt als 
meester Paul weer aanwezig is. Deze 
datum volgt. De pasfoto’s van de kinderen worden 
wel alvast op 7 februari gemaakt. 
 
 
De jaarboekcommissie 
 

        
 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

In deze nieuwsbrief vindt u een aantal 
onderwerpen met belangrijke data. Veel plezier 
met lezen! 

 

 

 

 
 
 



       

Nieuws vanuit GGD Jeugdgezondheidszorg 

De GGD komt op 16 en 17 februari op de 
Schroederschool om onze leerlingen in te enten.  
Ouders van leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, 
ontvangen in de week van 6 februari een brief waarin  
hun toestemming wordt gevraagd. Leerlingen waarvan 
ouders geen toestemming geven, worden dus niet 
ingeënt.  
 

Update vanuit de Oudervertegenwoordiging (OV) 

Met drie nieuwe leden zijn we dit schooljaar enthousiast 
gestart. Ons reglement was aan vervanging toe en kreeg 
een update. Wat doen we en waar staan we voor? De OV 
behartigt de belangen van alle ouders (en kinderen) en 
draagt actief bij aan een positieve ontwikkeling van de 
school. We hebben advies- en instemmingsrecht over 
een groot aantal beleidszaken en werken samen met de 
Raad van Beheer en de Personeelsvertegenwoordiging. 
Samen zetten we ons in voor een goede school en blijde 
leerlingen. 

We praten, denken en beslissen mee over allerlei 
schoolse zaken. Zo hebben we ons tot nu toe ingezet 
voor meer binding met het eiland en vindt het 
Curaçaoproject nu tijdens siman di kultura plaats. Met de 
inzet van Kanjertraining is er, onder andere op ons 
advies, meer aandacht gekomen voor pesten. We 
hebben ons hard gemaakt voor de aanschaf van 
zonnepanelen; een essentiële stap 
richting duurzaamheid. Veiligheid op en rond de school 
blijft een belangrijk aandachtspunt. En we zijn actief 
betrokken bij het (her)definiëren van de positionering 
van onze school. De komende periode zal gebruikt 
worden om de school duidelijker te onderscheiden van 
andere scholen op het eiland, om zo de continuïteit en 
kwaliteit van de school te waarborgen. 

De OV is er voor alle ouders van de school en wil graag 
vorm geven aan de communicatie tussen school en 
ouders. Zijn er onderwerpen die spelen? Of heeft u een 
vraag? Neem contact met ons op via 
OV@schroederschool.net of spreek ons aan op het 
schoolplein. We kijken uit naar een actief en betrokken 
nieuwjaar! 

           

Pubers en social media 

De Ouderraad van het Vespucci college nodigt u 
uit voor een thema-avond over “Pubers en social 
media”.  

Sprekers:  Laura Vernooij (orthopedagogisch 
hulpverlener) en Ted Hovelmann (mediacoach). 
Datum:   24 januari a.s. 
Aanvang: 19.00 uur tot 20.30 uur.  
Inloop vanaf 18.30 uur met een hapje en drankje. 
Aanmelden:  info@vespuccicollege.net.  
 
Aanmelden is niet verplicht. 

     

Lost en found 
Onze kast met gevonden voorwerpen zit aardig 
vol. Komende week is de laatste kans om te kijken 
of er nog spullen tussen zitten die kinderen kwijt 
zijn. Eind volgende week wordt alles in zakken 
gestopt en gedoneerd aan een goed doel. 
 
 

   

mailto:info@vespuccicollege.net


 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BAS 

In de week van 30 januari starten er 
drie nieuwe en verrassende BAS activiteiten, 
verzorgd door onze eigen docent lichamelijke 
opvoeding, meester Les.  
Op de maandag zal hij gedurende 8 lessen 
verschillende leuke Sporten & Spellen organiseren 
in en om ons mooie schoolgebouw, op de dinsdag 
vindt er gedurende 8 lessen een actieve 
workshop dans plaats in de grote of kleine 
gymzaal en op de donderdag zal meester Les de 
kinderen gedurende 8 lessen de beginselen van 
het boksen bijbrengen.  
Een fijne work-out, maar tevens zéér goed voor de 
weerbaarheid van de kinderen. 
 
 
Meld je kind z.s.m. aan voor deze activiteiten 
(tenminste vòòr vrijdag 27 januari!)   
(LET OP: VOL = VOL) 

       
 

 

Nieuws Pleinfeest  
 
Zoals vorige week werd aangekondigd vindt 
het pleinfeest plaats op zaterdag 11 februari. 
De voorbereidingen zijn in volle gang, maar 
we hebben uw hulp hard nodig.  
Om deze dag te laten slagen zijn we op zoek 
naar ouders die het leuk vinden om een spel 
te begeleiden. Bij het lokaal van uw kind 
hangt vanaf vandaag een lijst waar u zich kunt 
inschrijven.   

Wilt u zich liever inschrijven voor een ander 
spel? Op het overzicht (zie bijlage) ziet u bij 
welk lokaal u zich voor welk spel kunt 
inschrijven.  

We zijn naast deze spellen op zoek naar 
enthousiaste ouders die op vrijdag 10 februari 
onder schooltijd willen helpen met het 
opzetten van het spookhuis in de kleine 
gymzaal. Geïnteresseerd? Mail dan naar 
a.binnendijk@schroederschool.net 

Vele handen maken licht werk, dus we hopen 
op veel aanmeldingen!  
 

 
Groet,  

De pleinfeestcommissie.  

 

 

 
 


