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‘Nieuw normale’ aanpassing                                                                                                 

Een van de dingen die het nieuwe normaal met zich 

meebrengt is het feit dat besluiten van bovenaf zomaar 

kunnen veranderen .                                                                                                         

Vanaf aanstaande maandag 22 juni zijn de schooltijden weer tot 

13.03uur. Dit betekent dat er enkele veranderingen zullen komen:  

- Procedure van 's morgens blijft hetzelfde (tijden, gates, tempera-

turen). Leerlingen gaan vanaf 7:30 naar de klas. 

- Om 8 uur starten de lessen. 

- Om 12.30uur gaan de kleuters naar huis.  

- Kleuters die op hun broertjes/zusjes moeten wachten, blijven in een 

lokaal, onder leiding van een juf of meester.  

-Ouders moeten doorgeven als de kleuter in de klas moet wachten tot 

13.03uur. 

- Om 13.00uur gaan de broertjes/zusjes naar de lagere klassen. Om 

13.03uur gaat iedereen naar de gates.  

- Indeling van de gates blijven hetzelfde. 

- Gymlessen zullen weer plaatsvinden volgens het rooster van pré corona.  

- Wij vragen ouders de naamkaarten van hun kinderen duidelijk op de 

voor- of zijruit te plakken. Dit maakt het helpen bij instappen na school 

veel gemakkelijker, waardoor het verkeer soepeler verloopt. 



 
 

 

Social media 

Vandaag hebben we in de klas een gesprek gehad over het veilig gebruik 

maken van sociale media. Iets wat nieuw is voor veel kinderen. Sinds 

het thuisonderwijs zijn nog steeds veel kinderen actief op Skype. Maar 

ook op andere media. Sommige kinderen hebben hun eigen device, 

andere gebruiken de telefoon of tablet van hun ouders. Helaas gaat dat 

momenteel niet in alle gevallen goed. Via dit bericht wil ik jullie 

hierover kort informeren wat we vandaag hebben besproken in de klas. 

Ik vind het belangrijk dat u als ouder op de hoogte bent van deze 

situatie die speelt in deze klas.   

Op dit moment worden er verschillende groepjes opgericht in onder 

andere Skype. Sommige kinderen worden in groepjes gezet, zonder dat 

het kind hier zelf toestemming voor heeft gegeven. Wil je niet in een 

groep, stap er dan uit. Verlaat de groep. Het is niet de bedoeling dat 

klasgenoten je blijven toevoegen, als je niet wil deelnemen aan een 

groep. Nog beter is om eerst te vragen aan een kind of hij/zij de groep 

wilt ‘joinen’.   

Ook blijken er een aantal onbekende mensen in groepen te zitten, die 

ongewenste berichten sturen. Helaas blokkeren enkele kinderen uit 

deze klas deze personen niet en verlaten ook niet de groep. In plaats 

daarvan gaan ze met deze onbekende personen in gesprek. Ook worden 

er foto’s en filmpjes gemaakt. In gesprek gaan op sociale media met 

mensen die je niet kent, is niet verstandig. We hebben 

vandaag in de klas besproken waarom niet.   

Tot slot: Van meerdere ouders krijg ik ook klachten dat 

kinderen elkaar tot laat in de avond en zelfs in de nacht 

bellen. Dit zijn kinderen uit de klas en soms onbekende 

personen. De veiligheid van uw kind staat voorop en 



 
 

daarom is het belangrijk om als ouder te gaan controleren/monitoren 

wat uw kind op sociale media doet. Met wie praat uw kind? Welke 

woorden en taal worden er gebruikt? Naar wie worden foto’s en 

filmpjes gestuurd? Maak hier als gezin veilige afspraken over. Dit 

bepaalt u als ouder(s) zelf, de verantwoordelijkheid van mij als juf en 

ons als school stopt namelijk ook hier. Kan Skype niet verantwoord 

worden gebruikt, raad ik aan als juf om Skype af te melden. Zo wordt 

uw kind niet gespamd en blijft thuis ook echt privé.  

Ik hoop jullie via deze mail op de hoogte te hebben gebracht. Een fijne 

week verder!       

 

Dit bericht schreef juf Petra van klas 4A naar haar ouders, naar 

aanleiding van een incident op skype. Ik vind het belangrijk om het met 

alle ouders te delen. 

 

Afscheid van Anna Soto-Soto 

Vandaag heeft klas 3B afscheid genomen van 

hun lieve klasgenoot Anna Soto-Soto. Anna 

vertrekt morgen met haar familie naar 

Engeland. Wij wensen Anna en familie heel veel 

succes in Londen. Mon Plaisirschool zal jou heel 

erg missen; vooral juf Chantal en de kinderen 

van klas 3B. 

 

 

 

 



 
 

Parke Arikok heeft een leuke wedstrijd met schildpadden 

Klas 1A van juf Susan deed eraan mee: 

 

 

Godsdienst in 1A 

Waar denk jij aan? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Klassen 6A en 6B hadden donderdag een ‘Movie night’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kunst was: niet lachen ☺ 

Klassen 1A en 1B ook een movie night 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kleuters van juf Nelleke klimmen en klauteren 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Jarigen met niet eetbare traktaties                                                     

 Gefeliciteerd: Yazir (4B), Matisse (2B), Leah  

(2B), Lynn (1A), Xenia (5A) 

 

 



 
 

 

Samantha (5A) en Stefan (1A). 

 

 

 

 



 
 

Ouderbijdrage 

Wij verzoeken onze ouders zsm de open rekening(en) te betalen. Weet, dat u een 

regeling kunt treffen indien u het nodig acht. Deze brief is van 2018. Alle gegevens 

kloppen nu nog in 2020. Lees 2020, waar u 2018 ziet staan! 

 
 

 

Namens het team een heel fijn vaderdagsweekend  

Debby Arends-Gietel 

Schoolhoofd Mon Plaisir 


