
 

Nieuwsbrief nummer 1 
 
Belangrijke data de komende weken:    
   

29 augustus 2019 Ouderavond en informatiemarkt 
3 en 5 september 2019 Kennismakingsgesprekken 
6 september 2019 Bonaire dag (vrije dag) 
7 oktober – 11 oktober 2019 Regatta vakantie 

 
Welkom 
De eerste week zit er alweer op, we zijn het jaar goed gestart. We heten de nieuwe 
leerlingen van harte welkom en hopen dat jullie hier een fijne schooltijd gaan hebben 
waarin jullie veel plezier beleven. 
 
Ouderavond en informatiemarkt 
Op donderdag 29 augustus 2019 vindt onze jaarlijkse ouderavond en 
informatiemarkt plaats. Tijdens deze informatieavond zal de groepsleerkracht 
vertellen over de algemene gang van zaken in de groep, over wat er geleerd gaat 
worden en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Er zijn twee rondes, een ronde 
van 18.00 uur -18.30 uur en een tweede ronde van 18.45 uur -19.15 uur. Vooraf, 
tussendoor en achteraf heeft u de mogelijkheid om de informatiemarkt in de hal te 
bezoeken. Hier zullen verschillende externe instanties aanwezig zijn om u meer 
informatie te geven over hun werkzaamheden.  
In ieder geval zullen de volgende personen en/of instanties aanwezig zijn: 
- Jasmin Divine, English teacher 
- Jeannette Holtman, Jcoaching Bonaire en Rots en Water 
- Dailisa Ernestina, leerkracht Papiamentu 
- Mimi van Dongen, Centrum Jeugd en Gezin 
- Onderwijspraktijk Het Talent 
- Tanja Pijnenburg, MatriXcoach 
- Expertise Centrum Onderwijszorg Bonaire 
 
Kennismakingsgesprek 
Op 3 en 5 september zullen de kennismakingsgesprekken plaatsvinden. In deze 
gesprekken staat uw kind centraal, er zullen nog geen leerresultaten besproken 
worden. 
 
Parkeren, brengen en halen van de kinderen 
Allereerst willen wij u bedanken voor de medewerking in de veranderde 
parkeersituatie. Doordat iedereen zich aan de afspraken houdt, verloopt het goed. Wij 
vragen u de aanwijzingen van het personeel op te volgen en niet in discussie te gaan. 
Onze collega’s zorgen voor een zo veilig mogelijke situatie. Uiteraard zijn wij ook niet 
blij met de ontstane situatie en zijn we bezig een oplossing te vinden.  
Het verminderde aantal parkeerplaatsen zorgt ervoor dat sommige ouders niet op het 
plein kunnen wachten met hun kind(eren). Mede hierom hebben wij er voor gekozen 
om iedere ochtend vanaf 7 uur toezicht op het schoolplein te hebben.  De pleinwacht 
zal te herkennen zijn aan een oranje hesje.  
 



 

Iedere ochtend om 07.20 uur klinkt de eerste schoolbel. Vanaf dat moment mogen de 
kinderen naar binnen. De tweede bel klinkt om 07.30 uur, dit is het moment dat de 
lessen gaan beginnen. Meester Gerald of juf Mieke zullen vanaf 7.20 uur op het plein 
aanwezig zijn. 
Om 12.45 uur gaat de school uit. In verband met de veiligheid van de kinderen hebben 
we de volgende afspraken gemaakt: 
De kinderen van de groepen 1 en 2 worden door de ouders/verzorgers uit de klas 
gehaald.  
De kinderen van groep 3 worden door de leerkracht naar het plein gebracht en daar 
ook weer opgehaald door hun ouders/verzorgers. 
De kinderen van de groepen 4 en 5 wachten op het plein op hun ouders/verzorgers. 
De kinderen mogen niet alleen van het schoolplein af, dit voor hun eigen veiligheid. Ze 
mogen het schoolplein wel verlaten onder begeleiding van oudere kinderen uit de 
groepen 6 t/m 8.  
De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 mogen zelfstandig de school verlaten.  
 
Plastic  
Wij willen dit schooljaar de eerste voorzichtige stappen maken in het terugbrengen 
van het gebruik van plastic op school. Binnenkort zal de leerlingenraad weer van start 
gaan en zij zullen zich hierover gaan buigen. Mocht u nog leuke suggesties hebben dan 
kunt u die melden bij Gerald of Mieke. 
 
Nieuwe website 
De afgelopen periode zijn we bezig geweest met een nieuwe website. We moeten nog 
de laatste puntjes op de i zetten, maar de website is al wel in de lucht! 
www.bsdepelikaan.com  
 
Geen wachtlijsten 
Vanaf dit schooljaar hanteert De Pelikaan geen wachtlijsten meer. Alle aanmeldingen 
verlopen via de leerplicht. Ouders van driejarige kinderen krijgen een uitnodiging van 
de leerplicht en kunnen vervolgens daar hun voorkeur van school doorgeven.  
Wij zijn, met alle basisscholen op Bonaire, langzaam bezig om een centraal 
aanmeldpunt op te richten.  Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 
 
 
 
Ziekte 
Is uw kind ziek en besluit u om hem / haar thuis te houden dan worden wij hiervan 
graag vóór 8.00 uur telefonisch of via e-mail op de hoogte gesteld. 
Het telefoonnummer is 717 4301, het e-mailadres info@bsdepelikaan.com. 
 
Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
 

Bonaire dag 6 september 2019 
Regatta vakantie 7 t/m 11 oktober 2019 
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 
Kindercarnaval 17 februari 2020 
Carnavalsvakantie 24 t/m 28 februari 2020 

http://www.bsdepelikaan.com/
mailto:info@pelikaanschool.com


 

Paasvakantie 9 april t/m 17 april 2020 
Meivakantie 27 april t/m 1 mei 2020 
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020 
2de Pinksterdag 1 juni 2020 
Grote vakantie 3 juli t/m 14 augustus 2020 

 
Studiedagen (alle kinderen vrij) schooljaar 2019-2020 
 

14 en 15 oktober (let op: is meteen volgend op de Regatta vakantie!) 
29 november 2019  
14 februari 2020 
15 juni 2020 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerald Kolenbrander 
Mieke van Vliet 


