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Kampioenen!
Onze schoolsportteams hebben het erg goed gedaan dit jaar. Het damesvoetbalteam is
subkampioen geworden! Het jongens voetbalteam èn het basketbalteam zijn
kampioen van het schoolsporttoernooi geworden! Felicitaties aan alle spelers,
coaches, gymdocenten en
natuurlijk alle supporters.

Wist je dat.....
..... Silliany Windster (V4A) naar Miami is geweest voor het RYLA-camp? Ze er op uitnodiging
van de Roteryclub heengegaan en heeft veel geleerd over “leadershipskills and teamworkskills”.
.....Cas v.d. Klok (B2A), Bas v.d. Gulik (B2A) en Tijn v.d. Gulik (V5A) in de vakantie meedoen
aan de Dutch Youth Regatta? Deze vindt plaats in Nederland.
..... Rainier Rafaela (H4E) een bronze medaille heeft gewonnen op de Carifta zwemkampioenschappen in Martinique? Hij deed dat op de 50 m. schoolslag.
..... Idar Wederfoort (H3D) heeft meegedaan aan het Centraal-Amerikaanse en Caribische karatekampioenschap? Hij deed dat in de categorie junior tot 68 kilo in Puebla, Mexico.
..... Coby Campagnard (H3E) en Rayanndal Fecunda (V5C) met hun team volleybalkampioen van
Curaçao zijn geworden? Zij spelen bij Stakamahakchi in de U-18 competitie.
..... Anne van der Woude (V3B) heeft meegedaaan aan de Carifta Trials voor atletiek? Zij moest
daarvoor naar Trinidad en Tobago en is geselecteerd voor de Carifta Games in Grenada.
..... Nasya Ramirez (V3B) ook heeft meegedaan aan de Carifta Games in Grenada? Zij werd ook
geselecteerd om uit te komen in een atletiekonderdeel.
..... Dwayne de Palm (H4C) en Quincy de Palm (B2C) mee hebben gedaan aan de Carifta
Waterpolo Championships? Zij deden mee met het team van Swim Club Orca.

De schoolleiding wenst alle leerlingen heel veel succes voor het
examen en de proefwerkweek.

Studiereis
In de Paasvakantie is er een groep
leerlingen uit de bovenbouw op
studiereis gegaan. Dit jaar was de
bestemming Costa Rica.

Het is een hele interessante
en mooie ervaring
geweest.

Eerlijke vinders
Danique Acosta (V6B) heeft een telefoon gevonden in een lokaal.
Napoleon Pinedo (B1B) heeft een telefoon gevonden in lokaal 28 en lockersleutels in de kantine.
Coby Campagnard (H3E) heeft een thermosfles gevonden bij de 1e poort.
Diomar Bentura (B1A) heeft een lockersleutel gevonden net buiten de kantine.
Hartelijk dank aan deze eerlijke vinders.

KAP-walk
De KAP-walk was een enorm
succes! Alle T-shirts zijn
verkocht en iedereen heeft
genoten van een stevige
wandeling.

Loterij
Denk er aan dat er nog steeds loten
verkocht kunnen worden.
Laten we hopen dat de loterij net zo’n
groot succes zal worden als de KAPwalk.

Grappig?
Gabriëlla vraagt aan haar docent: ”Meneer mag de fan aan?”. Waarop de docent zegt: “Nee, ik vind
het wel fris genoeg zo”. Gabriëlla: “Ja maar meneer, thuis slaap ik ook altijd met de fan aan”.

