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 Belangrijke data de komende weken 

 Maandag 2 mei 2022  Alle kinderen vrij (in verband met Dag van 
 de Arbeid op zondag 1 mei 2022) 

 Donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022  Hemelvaart (alle kinderen vrij) 

 Rincondag 
 Op  vrijdag  6  mei  zullen  we  Dia  di  Rincon  vieren  op  onze  school.  Deze  dag  zullen  de 
 kinderen  ondergedompeld  worden  in  de  cultuur  van  Bonaire  /  Rincon.  Alle  kinderen  en 
 medewerkers  mogen  in  traditionele  (Rinconese)  klederdracht  naar  school  komen  deze  dag. 
 Niet  verplicht,  wel  sfeervol.  Vanaf  12:30  tot  13:00  uur  zal  er  een  Rinconmarkt  zijn.  Ouders 
 mogen  met  hun  kinderen  langs  alle  tafels  /  kraampjes  wandelen  om  te  zien  en  horen  wat  er 
 allemaal gemaakt is door de kinderen. 

 Reminder schoolfoto’s 
 Van  9  t/m  13  mei  a.s.  zal  het  bedrijf  BYOF  Media  weer  naar  De  Pelikaan  komen  om  de 
 schoolfoto’s  te  gaan  maken.  Uw  kind  heeft  voor  de  vakantie  een  brief  meegekregen,  mocht 
 u  wel  gebruik  willen  maken  van  het  aanbod,  denk  er  dan  aan  het  retour  strookje  van  die  brief 
 en het juiste geldbedrag  uiterlijk vrijdag 6  mei  a.s.  in te leveren bij de groepsleerkracht 
 van uw oudste kind. 

 De kosten voor de schoolfoto (1 x groepsfoto, 4 x portretfoto en 1x grote foto) zijn $ 12,50. 
 Er is dus ook de mogelijkheid om een broer/zus foto (op A5 formaat) te laten maken. 
 Hiervoor wordt $ 5,- extra gerekend. 

 Koningsspelen 
 Afgelopen  dinsdag  vonden  de  Koningsspelen  plaats,  alle  klassen  werden  met  bussen  naar 
 het  softbal  stadion  in  Tera  Kora  gebracht.  Daar  hebben  de  kinderen  veel  leuke  activiteiten 
 gedaan,  zo  waren  en  waterspelletjes  en  springkussens  aanwezig.  Het  was  een  hele 
 geslaagde  dag  voor  iedereen!  We  willen  iedereen  bedanken  voor  hun  inzet  tijdens  deze  dag, 
 in het speciaal de studenten van het MBO Bonaire! 

 Melden vertrek bs De Pelikaan 
 Aan  het  einde  van  elk  schooljaar  komt  het  regelmatig  voor  dat  er  kinderen  onze  school 
 verlaten  door  bijvoorbeeld  een  verhuizing.  Voor  onze  administratie  is  het  fijn  om  hier  ruim  op 
 tijd  van  op  de  hoogte  te  zijn.  Daarom  verzoeken  wij  u  een  verhuizing  tijdig  kenbaar  te  maken 
 bij de leerkracht en/of de administratie. 



 Vaccinatieweek Sentro Akseso 
 In  de  week  van  9  t/m  14  mei  organiseert  Sentro  Akseso  een  vaccinatieweek.  Hier  zijn  alle 
 kinderen welkom die nog vaccinaties missen. 

 Dit  is  voor  alle  kinderen  (vanaf  0  jaar)  die  nog  niet  volledig  gevaccineerd  zijn,  ze  zijn  welkom 
 op de volgende data: 

 Maandag:  Fundashon Antriol Avanti tussen 13:00 en  19:00 uur 
 Dinsdag:  Sentro di Bario Amboina tussen 13:00 en 19:00  uur 
 Woensdag:  Rincon, èks kas di famia Schermer tussen  15:00 en 19:00 uur 
 Vrijdag:  Sentro di Bario Tera Cora tussen 13:00 en  19:00 uur 
 Zaterdag:  Sentro Akseso , antes SHIF tussen 10:00  en 14:00 uur 

 Het  kind  mag  langskomen  bij  een  van  de  locaties  om  een  prik  te  halen.  Voor  meer  informatie 
 kunt u contact opnemen met Akseso via WhatsApp op +599 701-5258. 

 Met vriendelijke groet, 

 Mieke van Vliet en Gerald Kolenbrander 
 Directie bs De Pelikaan 


