
   

 
Curaçao, 3 juni 2019  

 

Betreft: laatste schoolweken 

 

Aan: Ouders/ voogd/ leerlingen van het KAP 

 

Dit is een brief met belangrijke data en andere punten voor de komende weken. 

 

Proefwerkweek 

 

Inleveren CAV/ KUV 

opdrachten 

 

Schoolboeken inleveren   

3 t/m 11 juni. En op 12 juni hebben H4, V4 en V5 nog 

proefwerken 

12 juni H4: einddossier inleveren bij dhr. Welvaart. 

Uiterlijk 13 juni: CAV opdracht voorzien van naam en klas 

inleveren bij mw Anastatia. Mw Breeveld: ook je opdrachten 

inleveren volgens afspraak!  

13 juni: schoolboeken inleveren H3, V3, H4, V4 en V5. 

Bibliotheekboeken Inleveren (en in geval van een boete deze meteen betalen) uiterlijk 

03 juni in de administratie bij mevrouw Esther** 

Activiteiten bovenbouw 

 

 

17 t/m 21 juni dansproject.  

Mondelingen Nederlands: Mw Berenos: 14 juni, mw Caldera: 

volgens schema, mw Felipa: 17 t/m 20 juni en mw Schoenmaker: 

17 t/m 21 juni (H4A, H4D en H4E) 

Inhaaldagen  17 t/m 20 juni: uitsluitend met een briefje van de conrector * 

Bespreking proefwerken en 

rapportcijfers voor alle klassen 

24 en 25 juni (zie rooster):  

Verplichte herinschrijving 

voor alle leerlingen: 11 juni. 

Ouders of voogden hoeven hier 

niet voor naar school te komen. 

Het herinschrijfformulier wordt in de proefwerk-week uitgedeeld. 

Kloppen er gegevens niet, dan graag thuis verbeteren en het 

formulier uiterlijk 11 juni bij de mentor (!) inleveren.  

Indien je niet heringeschreven bent, word je niet ingedeeld in een 

nieuwe klas! 

Schoolboeken inleveren  17 juni: B1 en B2 

Diploma-uitreiking 4 juli van 19.00 tot 00.00 uur te Santa Barbara Resort. 

Uitreiking KAP-Award en 

afsluiting schooljaar 

5 juli van 07.30 tot 10.30 uur op school. 

Eindrapport halen 5 juli om 10.30 uur bij de mentor (zie lokalenrooster op school). 

Brief schoolverklaring voor 

schooltransport 2019-2020 

Ophalen bij de administratie van 3 t/m 10 juli. 

 

Algemeen  

 Herinnering keuzeformulier Duits/Frans inleveren (klas 1)  bij de mentor. 

 Herinnering profielkeuzeformulier inleveren (klas 3 en V4) bij de mentor. 

 Schooluniform en gym-uniform: op tijd bestellen voor volgend schooljaar, bij Stacey Embroidery, 

Pater Eeuwensweg 62, tel: 4659060 

 Openstaande schulden: betalen bij de administratie of mevrouw Dennert** 

 Lockersleutel: inleveren bij mevr. Dennert** 

* Inhaaldagen: je hebt recht op inhaal, indien je je houdt aan regel 9d op blz. 23 en 24 in het Vademecum. 

** Indien deze niet in orde zijn, krijg je geen rapport! 
 

Wanneer de leerling zelf niet aanwezig is om het rapport op te halen:  

- Het rapport mag pas worden meegegeven met iemand anders, als er vooraf schriftelijk toestemming is 

gegeven door een ouder. 

NOTEER  BOVENSTAANDE  DATA  GOED!!!             Directie 
Succes met de laatste proefwerken.           

 



 
 

Kòrsou, 3 di yüni 2019   

 

Pa: Mayornan/ tutor/ alumnonan di KAP 

Tokante: delaster simannan di skol 
 

Esaki ta un karta ku algun dato importante i otro puntonan pa e simannan binidero. 

 

Siman di prueba i TAMBE 

12 di yüni klasnan: H4, V4 en V5 tin prueba. 

 

Entregá opdragt CAV/ KUV   

 

 

 

 

Entregá bukinan di skol 

  

djaluna 3 te ku djamars 11 di yüni. 

12 di yüni klasnan H4, V4 en V5 tin prueba 

 

12 di yüni H4: ta entregá dossier final di  CAV 

serka mr. Welvaart. 

Pa mas tardá 13 di yüni: ta entregá opdragt 

CAV ku nòmber i klas serka yùf Anastatia. 

Tambe ta entregá tur opdragt serka yùf Breeveld 

segun palabrashon!  

13 di yüni: entrega di bukinan: H3, V3, H4, V4 

en V5. 

Entrega bo buki di biblioteka Den e kaso ku tin ku paga un but por hasi esaki) 

te ku dia 03 di yüni na atministrashon serka sra. 

Esther ** 

Aktividatnan Bovenbouw 17 t/m 20 juni projekto di baile. Turno oral 

Ulandes: sra Berenos: 14 juni, sra Caldera: segun 

skema, sra Felipa: 17 t/m 20 yüni en sra 

Schoenmaker: 17 t/m 21 yüni (H4A, H4D en 

H4E)  

Hasi prueba ku bo no por a hasi  djaluna 17 di yüni te ku djáwèps 20 di yüni; 

solamente ku un karta di kònrèktor.* 

Dianan pa trata prueba i sifranan di rapòrt pa tur 

alumno 

24 i 25 di yüni (wak rooster). 

Re-inskripshon obligatorio pa tur alumno. Ta parti 

e formulario di re-inskripshon durante di e siman di 

prueba. Mayor/tutor no tin mester di bini skol pa 

esaki. Si bo no re-inskribí bo no ta ser poné den un 

klas! 

Si tin informashon ku no ta kuadra riba e 

formulario, por fabor koregí esaki na kas i laga e 

yu entregá e formulario pa mas tardá 11 di yüni 

serka e mèntor!  

Entrega bukinan di skol 17 di yüni: B1 en B2 

Entrega di diploma 4 di yüli, 19.00 te ku 24.00 or na Santa Barbara 

Resort 

Entrega di KAP-award   

djabièrnè, 05 di yüli, 07.30 te ku 10.30 or na skòl. 

Despues ta entregá rapòrt: 10.30’or 

Ultimo rapòrt Djabièrnè, 5 di yüli  10.30’or di mainta. 

Karta di ‘schoolverklaring’ pa Transpòrt pa Skol 

2019-2020 

buska na atministrashon, 3 te ku 10 di yüli 

Puntonan general 

 Korda: formulario di eskoho franses/aleman (klas 1)  

 Korda: formulario di eskoho di profil (klas 3 i V4) 

 Ünifòrm di skol ì ünifòrm di gym: kòrda hasi pedido na tempu: Stacey’s Embroidery, Pater 

Eeuwensweg 62, tel: 465 9060 

 Paga debe ku ta pará habrí na atministrashon o serka sra. Dennert** 

 Entrega yabi di klùis serka sra. Dennert** 



* Dia èkstra pa traha prueba ku no a ser trahá ainda; bo tin derechi riba esaki ora bo kumpli ku e regla  9d 

menshoná na pag. 23 i 24 den Vademecum.  

** Den kaso ku esakinan no ta reglá, no por haña rapòrt 
 

Si alumno no por t’ei pa tuma rapòrt: - Un otro persona por bai ku e rapòrt, ora mayor duna pèrmit 

delantá por eskrito. 
 

 

 

NOTA E DATONAN ARIBA MENSHONÁ BON!!! 

Éksito ku bo pruebanan           

 

Gerensha 

 

 


