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Belangrijke data de komende weken

Vrijdag 18 februari Studiedag (alle kinderen vrij)

Maandag 21 februari Kindercarnaval (alle kinderen vrij)

28 februari t/m 4 maart 2022 Carnavalsvakantie

COVID-19
De afgelopen weken zijn er dagelijks gemiddeld 20% van de leerlingen door Corona of
vanwege quarantaine niet aanwezig. Ook zijn er gemiddeld 5 personeelsleden per dag
afwezig, ook voornamelijk door COVID-19 of quarantaine. Soms moeten wij een hele groep
in quarantaine plaatsen, omdat het aantal besmettingen dan in een korte periode toeneemt.
Dit doen we alleen in het uiterste geval en altijd in overleg met de Publieke Gezondheid.

Nogmaals willen wij u er op wijzen dat het belangrijk is om uw kind bij COVID-19
gerelateerde klachten thuis te houden en uw kind te laten testen bij de teststraat. Wij zien
dat besmettingen soms erg snel rondgaan in een klas.

Personeel
Binnenkort zullen twee nieuwe collega’s starten: Esther Coppoolse en Isa Koppen. Esther
zal ingezet worden om leerkrachten bij afwezigheid te vervangen en Isa zal voornamelijk
ingezet worden om kinderen die thuis zitten vanwege COVID-19 digitaal te begeleiden.
Met de inzet van juf Isa proberen wij te voorkomen dat leerlingen die langere tijd thuis zitten
vanwege het coronavirus de aansluiting met het onderwijs verliezen.

Uw kind aanmelden voor het basisonderwijs op Bonaire
Kinderen die 4 jaar worden en voor het eerst naar het basisonderwijs gaan moeten ook dit
jaar weer online aangemeld worden op www.aanmeldenbasisonderwijsbonaire.com.

Alle kinderen die geboren zijn tussen 1 mei 2018 en 30 april 2019 en voor het eerst naar
school zullen gaat in schooljaar 2022-2023 dienen vóór 1 april 2022 aangemeld te worden
voor basisonderwijs. Aanmelding op www.aanmeldenbasisonderwijsbonaire.com is verplicht,
op de website vindt u alle benodigde informatie om uw kind op de juiste manier aan te
melden. De website is beschikbaar in het Nederlands, Papiaments, Spaans en Engels.

Zorg er dus voor dat uw kind vóór 1 april 2022 is aangemeld. Bij niet tijdig aanmelden is de
kans groter dat er geen plaats meer is op de scholen waar uw voorkeur naar uitgaat.



Lost & found
De afgelopen tijd is het assortiment gevonden voorwerpen behoorlijk uitgebreid. Omdat
ouders al een tijdje niet meer in de school mogen komen, zullen we op vrijdag 4 februari
vanaf 12:30 uur de gevonden voorwerpen buiten bij het hek uitstallen, mocht u iets kwijt zijn
loop dan vooral even langs!

Met een vriendelijke groet,

Mieke van Vliet en Gerald Kolenbrander
Directie bs De Pelikaan


