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Twee lieve jongens erbij voor de maand februari 

 

Op donderdag 6 februari 

is het zoontje van juf 

Sandy geboren. Hij heet 

Liam Xander Solano en is 

een echte schat. Wij 

wensen juf Sandy en haar 

echtgenoot heel veel geluk met 

de nieuwe baby. Oma Olga (die 

ook onze collega is; moeder 

van juf Sandy) wensen wij ook 

veel plezier; verwen baby Liam 

maar flink!  

 
 

Deze week heeft ook 

Finn Ruiz uit 

kleuterklas 1A op 

beschuit met muisjes 

getrakteerd. Finn is 

nu grote broer 

geworden van Asher 

Ruiz. Wij wensen Finn 

en zijn familie heel 

veel geluk met de 

nieuwe baby. 



 
 

Carnavalsviering 2020 

Carnaval is 4 januari begonnen met de Fakkeloptocht! Op school gaan wij 

vrijdag 14 februari een kleine optocht houden op het schoolplein. Het 

schoolthema is ‘natuur’. De kinderen maken versieringen in het sub-

thema van hun klas. Per klas zal er ook een poster gemaakt worden 

waarachter de kinderen tijdens de optocht lopen. Hierover krijgt u 

van de leerkracht meer informatie.   

De optocht zal beginnen om 12.15 met de kleuters voorop, de rest sluit 

aan. Om 12.30 mogen de ouders de kleuters mee naar huis nemen, de 

kinderen van klas 1 t/m 6 gaan dan door met een zumba-jump tot 12.45 

uur. U bent van harte welkom om aanwezig te zijn bij deze optocht. 

De kinderen kunt u om 13.03 ophalen in de klas. 

Voor de kinderen die om godsdienstige reden niet mee mogen lopen met 

de optocht/zumba jump is een alternatief programma geregeld, wilt u 

aub aan de leerkracht van uw kind doorgeven indien dit van toepassing 

is op uw kind?   

Let op: kinderen komen op school in school uniform en zullen in de klas 

omkleden voor de optocht/zumba jump.  

Denkt u eraan om extra water / sunblock mee te geven aan uw kind? 

 

Verjaardag van juf Debby 

Op 14 februari vieren wij carnaval op school. Op die 

dag vier ik ook mijn verjaardag met de hele school. 

Wij gaan dan bij Cas di Cultura een film kijken.   

Wij lopen er om 9 uur heen en verwchten rond 11 uur 

weer op school te zijn. 

 



 
 

Koffieochtend    

De Oudercommissie nodigt ouders uit om op 

donderdag 13 februari uit de auto te stappen 

bij het afzetten van de kinderen en te komen 

genieten van een heerlijk bakje koffie of thee. 

Heeft u tijd en zin, dan zien wij elkaar bij deze 

ouder koffiemorgen van 7:15 uur tot 7:45 uur. 

 

De kleuters van juf Raideline hebben samen de letters L-O-V-E  

gevormd; SUPER! 

 

Klas 4A is begonnen met “Breuken”. Dat deden ze met echte 

pannenkoeken die zij daarna stiekem opaten! 

                 Smakelijk rekenen zo! 

 



 
 

 

Zo heeft klas 2A aandacht besteed de eerste week van de maand 

van de liefde 

 

 

 

 

 

 

Complimenten voor alle mooie tekeningen! 

 



 
 

 

Sean Andrei uit klas 4B met een mooie 

tekening. 

 

Ook in klas 4B staat alles in het teken van 

aardig doen voor elkaar; zelfs de 

aanwezigheidsstokjes! 

       Wij zijn trots op  

Lise-Lotte uit klas 6B. 

Volgende maand heeft zij 

een belangrijke ballet-

auditie in de Verenigde 

Staten. Wij wensen haar 

alvast heel veel succes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gevaarlijke nieuwe trend onder de 

jongeren 

Dit bericht hebben wij via klasbord ook met 

ouders gedeeld. 

We vragen met klem om het met de kinderen 

te bespreken. Wij krijgen ook steeds vaker 

klachten over cyber-pesten. Als ik zie om 

hoe laat deze berichtjes gedeeld worden, 

schrik ik wel.  

Ouders, het is ontzettend belangrijk dat wij 

samen heel goed opletten op wat onze 

kinderen uitspoken op hun mobiel, tablet, 

laptop etc. 

Als school hebben wij presentaties in de planning om ouders te 

informeren, maar het is belangrijk dat iedereen er meteen werk van 

maakt om te controleren wat hun/onze kinderen in hun vrije tijd 

doen!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

Heb de kinderen lief, door ze steeds te leiden en begeleiden.               

“It takes a community to raise a child”.Maar beste ouders, laat 

het a.u.b. niet aan de community over om dit mooie werk voor u te 

doen! 



 
 

Jarigen met gezonde traktatie 

 

 Boaz Duinkerken uit klas 1A was jarig 

en gaf alle klasgenootjes een potood, 

een gum en een beetje popcorn. Goede 

keuze, Boaz; Pabien! Haylie Lopez uit klas 4B met heerlijke yoghurt; 

Pabien! 

 

 

 

Namens het team een heel fijn weekend! 
Debby Arends-Gietel.  

Schoolhoofd Mon Plaisirschool 


