
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 

 

 

 
 
Nieuwsbrief nummer 17 
 
Julianadorp, 1 april 2022 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Helaas hebben we de laatste dagen te maken met enige docenten en leerlingen die positief testen bij 
een zelftest. Gelukkig zijn de ziekteverschijnselen gemiddeld genomen mild. Toch blijft het 
uitgangspunt dat iemand minimaal 5 dagen thuis moet blijven. Men kan pas naar school als er geen 
klachten meer zijn. Vanuit de overheid van Curaçao zijn de beperkingen opgeheven. Toch blijven we 
met elkaar alert op de ontwikkeling van de besmettingen. 
Mocht u als ouder/ verzorger vinden dat, bijvoorbeeld in het belang van de bescherming van 
kwetsbare familieleden, het beter is dat uw kind online vanuit huis de lessen volgt dan kan dat. Wilt u 
dit wel doorgeven aan school via info@vespuccicollege.net? Zo kunnen we de informatie over de 
aanwezigheid van leerlingen goed monitoren. 
 
Roosters. 
Na de Paasvakantie, die na volgende week begint, zullen er aanpassingen komen in de roosters. Dit 
heeft te maken met het feit dat de examenperiode in mei start en we onze leerlingen via 
proefexamens heel goed gaan voorbereiden op de feitelijke examenperiode. Wilt u dus goed kijken 
met uw zoon/ dochter naar de roosters zoals die te zien zijn in Magister? 
 
Oudergesprekken. 
Komende woensdag en donderdag zijn de oudergesprekken waarin u met de mentor en docenten 
van uw kind kunt spreken in 10-minutengesprekken. 
 Een aantal collega’s kan niet op donderdagavond omdat zij al met leerlingen op buitenlandreis zijn. 
Vanaf aanstaande maandag zijn de overzichten van de oudergesprekken te lezen in Magister. Mocht 
u met een docent willen spreken die niet beschikbaar is op een van beide dagen dan kunt u apart een 
afspraak met hem of haar maken.  
 
Taalkeuze  klas 1. 
Komende week zullen de docenten Duits en Spaans de leerlingen van klas 1 informeren over  beide 
talen zodat de leerlingen goed kunnen nadenken over welke taal ze gaan kiezen in klas 2. Na de 
paasvakantie moeten alle leerlingen van klas 1 een keuze gemaakt hebben. Vraagt u als ouders van 
klas 1 naar de overwegingen van uw kind om al dan niet voor Duits of Spaans te kiezen. Het kan hen 
helpen een goede afweging te maken. 
 
Herhaalde oproep: 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 
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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. 
 
 
Fijn weekeinde gewenst. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim de Visser 
Rector Vespucci College. 

 


