Aan de ouders van
de leerlingen van
Ciclo Basico 1

Oranjestad, 12 december 2018
COLAUA: 2018/2019 – 113
Geachte ouders,
Graag informeer ik u over de uitreiking van het eerste rapport van uw kind. Anders dan voorgaande jaren
wordt het rapport van de CB1-klassen op 14 december digitaal naar u verstuurd.
Mentoravond 18 december
Er wordt op 18 december wel een mentoravond gehouden, maar het is niet nodig dat alle ouders daarbij
aanwezig zijn. De avond is in het bijzonder bedoeld voor de ouders van de leerlingen met een onvoldoende
rapport en/of bespreekgeval zijn. Deze ouders worden door de mentor uitgenodigd voor een gesprek. Als uw
kind geen bespreekgeval is, maar u toch met de mentor wilt spreken, kunt u vóór 17 december de mentor
mailen om een afspraak te maken.
De mentoravond vindt plaats op 18 december van 17.30 tot 19.00 uur op EMMA locatie van het Colegio
Arubano. Aan de achterzijde van deze brief leest u in welk lokaal de mentor u ontvangt. Ook vindt u daar het
e-mailadres van de mentor.
Ik reken op de aanwezigheid van alle ouders van leerlingen die een onvoldoende rapport hebben en/of
bespreekgeval zijn. Als u vanwege persoonlijke omstandigheden niet aanwezig kunt zijn, vraag ik u de mentor
te mailen voor een andere afspraak.
Tijdens de avond van 18 december is alleen de klassenmentor van uw kind aanwezig. Met de andere
lesgevende docenten van uw kind kunt u praten op een aparte ouderavond op 8 januari 2019
van 18:30-20:30. Via uw magistercode (ouders account) kunt u zich inschrijven voor deze avond. Daarna krijgt
u nog een mail met informatie over de ouderavond.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Mw. M. Jimenez-Angela,
Interim conrector Ciclo Basico.

Het lokalenrooster van 18 december en mailadressen van de mentoren.
Klas

Lokaal

Mentor

Email adres

CB1-A

EM05

VM

vm.ne@colegioarubano.aw

CB1-B

EM09

JC

jc.ne@colegioarubano.aw

CB1-C

EM08

WE

we.asw@colegioarubano.aw

CB1-D

EM13

DAV

dav.nt@colegioarubano.aw

CB1-E

EM06

NV

nv.en@colegioarubano.aw

CB1-F

EM07

KP

kp.wi@colegioarubano.aw

CB1-G

EM11

LA

la.en@colegioarubano.aw

CB1-H

EM14

LC

lc.pap@colegioarubano.aw

CB1-I

EM15

MM

mm.sp@colegioarubano.aw

CB1-J

EM12

LY

ly.ckv@colegioarubano.aw

