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Nieuwsbrief nummer 16 
 
Julianadorp, 25 maart 2022 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
De rapportvergaderingen zijn deze week geweest en u kunt u aanmelden voor de oudergesprekken.  
 
Toch even een nieuwsbrief deze week omdat de thema-avond, georganiseerd door de ouderraad, 
over puberteit een mooi succes was. Tevens houden wij u graag op de hoogte van de formatie en het 
aantal leerlingen van de school voor komend schooljaar. Het Vespucci College mag zich verheugen in 
een groeiende belangstelling. Dat zou zich kunnen vertalen in meer leerlingen voor komend 
schooljaar. Wij willen daar voortijdig en goed op anticiperen. Tenslotte hebben we ons eerste 
schoolvoetbaltoernooi georganiseerd en dat ging er sportief en heel enthousiast aan toe. 
 
Vanuit de ouderraad: thema-avond Puberbrein. 
 

 
De ouderraad kijkt terug op een geslaagde thema-avond afgelopen dinsdag! Onze spreekster, Laura 
Vernooijs, had een interessante en interactieve lezing over de puberteit. Wist u dat bij pubers het 
hersengebied met de emoties overactief is terwijl het gebied waar het analytisch denken en 
plannen/organiseren wordt geregeld zich nog tot het 25e jaar moet ontwikkelen?! Met kleine 
opdrachten voor de ouders en verhelderende filmpjes heeft Laura ons in sneltreinvaart 
meegenomen in de belevingswereld van onze pubers. Met haar nuchtere kijk op deze turbulente 
periode: "stel een paar duidelijke regels, wees daar consequent in en probeer het voor de rest leuk in 
huis te houden", had zij voor de aanwezige ouders nuttige tips en adviezen.  
Als u ook geïnteresseerd bent in het verhaal van Laura Vernooijs, dan kunt u via de volgende link zien 
wanneer zij nog meer een lezing geeft: https://www.emucha.info/post/workshops-en-lezingen 
 
Het is de wens van de ouderraad om vaker een informatieve avond voor ouders te organiseren. Als u 
een leuk thema weet of tips voor ons heeft, dan horen wij dat graag via info@vespuccicollege.net.  

https://www.emucha.info/post/workshops-en-lezingen
mailto:info@vespuccicollege.net


Stichting Nederlands Middelbaar Onderwijs Curaçao. st. Michielsweg 14 S, Julianadorp, Curaçao  

tel: 599 9 888 7227  fax: 599 9 888 7050, e-mailadres: info@vespuccicollege.net   www.vespuccicollege.net 

 
Voetbaltoernooi bij Vespucci-kunstgrasveld. 
Vandaag hebben 10 teams van zowel bovenbouw als onderbouw in een voetbaltoernooi gestreden 
om de Vespucci cup. De deelnemende teams kwamen van Albert Schweitzer, MPA en Marnix college, 
naast natuurlijk ook teams van onze school. De glorieuze winnaars van het toernooi zijn geworden de 
onderbouw- en bovenbouwteams  van Albert Schweizer. Ons bovenbouwteam verloor de finale na 
een sportieve en gelijkwaardige wedstrijd.  
 
De organisatie was in handen van Daphne en Pim. Vanaf deze plek wil ik Daphne dan ook van harte 
bedanken voor haar inzet op onze school de afgelopen periode. Haar stage zit erop en ze gaat nu in 
Nederland afstuderen. Wij wensen haar heel veel succes in haar vervolgloopbaan in het onderwijs. 
 
 
Inventarisatieformulier 2022-2023. 
Ik wil iedereen graag herinneren om het inventarisatieformulier voor volgend schooljaar in te vullen 
en naar ons te mailen of af te geven op school. Dit formulier heeft u onlangs ontvangen.  Wij zijn 
druk bezig met de formatie en de indeling van groepen voor komend schooljaar. Heel belangrijk voor 
ons is in hoofdlijnen te weten welke leerlingen we voor komend schooljaar mogen verwachten. Er is 
heel veel belangstelling voor onze school vanuit zowel het basisonderwijs als het voortgezet 
onderwijs hier en vanuit Nederland. We willen dan ook tijdig weten of we de lesuren zouden moeten 
uitbreiden vanwege deze groeiende belangstelling. Heel veel dank voor uw reactie. 
 
Vacatures. 
Zoals al eerder gemeld in de vorige nieuwsbrief gaan Pim (docent Gym) en Astrid (docente 
Nederlands en Duits) onze school verlaten. Voor beide vakken staan de vacatures open. Ook hebben 
we voor geschiedenis en wiskunde kleine vacatures vanwege mogelijke groei van het aantal lesuren 
voor die vakken. Kent u in uw netwerk mogelijk goede kandidaten, wijs hen dan op deze vacatures. 
 
Fijn weekeinde gewenst. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim de Visser 
Rector Vespucci College. 

 


