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‘The function of education is to teach one to think intensively and to think
critically. Intelligence plus character – that is the goal of true education’
(‘De functie van het onderwijs is om iemand te leren om intensief te denken
en kritisch te denken. Intelligentie én karakter – dat is het doel van een echte
opvoeding’)
(Martin Luther King)

Geachte ouders en beste leerlingen,
Colegio Arubano bestaat dit jaar 60 jaar. In die tientallen jaren heeft de school
tienduizenden Arubaanse leerlingen geholpen op hun weg naar
volwassenheid. De school heeft hen leren denken en heeft bijgedragen aan de
vorming van hun karakter. De Amerikaanse predikant Martin Luther King kon
het doel, dat wij nog steeds voor ogen hebben, niet treffender verwoorden.
60 jaar Colegio Arubano: feestelijke activiteiten voor de leerlingen
Wij zijn er trots op dat Colegio Arubano al 60 jaar een belangrijke plaats heeft
in het onderwijs in ons land. Deze verjaardag gaan wij daarom vieren met
iedereen die nu aan het Colegio studeert. In 2019 worden er een aantal
feestelijke activiteiten georganiseerd voor de leerlingen. Ook voor personeel,
alumni en andere betrokkenen bij onze school is er een programma, dat
binnenkort bekendgemaakt wordt.
Carnavalsparade: 1 maart
Wij beginnen in de Carnavalsperiode, een cultureel hoogtepunt voor Aruba én
voor de school. Op 1 maart aanstaande van 10.30 tot 13.30 uur wordt er voor
de leerlingen een carnavalsparade georganiseerd rondom de school. De

Buleria en Massive Brassband gaan de leerlingen begeleiden. De parade begint
na het vierde lesuur. Van het eerste tot en met het vierde lesuur zijn er dus
normaal lessen.
T-shirts met logo ’60 jaar Colegio Arubano’
De leerlingen kunnen tijdens de parade t-shirts dragen met het logo, dat
speciaal is ontworpen voor het 60-jarig bestaan van Colegio Arubano. De
verkoop van de t-shirts is inmiddels begonnen. Leerlingen kunnen het t-shirt
voor afl. 10,-- kopen. Dit bedrag kunnen zij voor 19 februari aan hun mentor
geven. Daarna krijgen zij het t-shirt, dat zij tijdens de parade kunnen dragen.
Als leerlingen geen t-shirt willen kopen, moeten zij tijdens de parade het
Colegio-uniform dragen.
Voor de leerlingen die niet kunnen meedoen zal er op school opvang geregeld
worden.
Hulp van ouders gevraagd bij organisatie parade
Wij zoeken nog enkele ouders, die bij de organisatie van de parade willen
meehelpen. Vrijwilligers kunnen zich opgeven door een mail te sturen naar
info@colegioarubano.aw Wij hebben nog ouders nodig die helpen bij de
begeleiding van de parade.
Wij hopen dat de parade een onvergetelijk evenement wordt, waar heel veel
leerlingen nog heel lang mooie herinneringen aan hebben!
Met vriendelijke groeten,
Drs. M.A. van Loon, rector

