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Condoleance  

De oma van Damian de Windt uit klas 1A (vaders kant van de 

familie) is deze week overleden. Wij wensen Damian en zijn familie 

heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. Moge Oma in vrede rusten.  

 

Klas 4B nam iedereen mee; honderden jaren terug in Egypte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monplaisirschool.com/


 
 

Piraten van klas 1A 

 

Over de plank lopen met een zee vol schatten 

(dank aan de oma van Damian voor de mooie 

sieraden). 

Wisten jullie dat Piraten ook heel goed kunnen 

werken op school? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Rekenles symmetrie in klas 5A. 

Dat ging heel goed! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update C-19 

Wij zijn blij dat het aantal casussen op ons eiland aanzienlijk gedaald 

is. Wij hopen en bidden dat het steeds de goede kant blijft opgaan. 

Heel voorzichtig gaan wij nu ook iets meer contact met ouders 

proberen. Zo starten wij op donderdag 26 november met de 

inloopmiddag voor de ouders van kleuter 1 en 

2 en op donderdag 3 december voor klassen 

1 en 2. U krijgt van de klassenleerkracht te 

horen wanneer u in de klas verwacht wordt. 

U krijgt de gelegenheid om de schriftjes, 

werkboekjes en werkstukken van uw kind te bekijken. 

Uw kind is erbij om te vertellen wat hij/zij gemaakt 

heeft. Mondkapje is verplicht.  

Voor alle andere klassen geldt, dat ouders op 

afspraak na 13:30 uur met de leerkrachten kunnen 

praten. 

 



 
 

Wij zijn heel tevreden over hoe er met Covid-19 bij ons is omgegaan. 

Ouders meldden eerlijk wanneer er risico was en hielden hun kinderen 

ook naar behoren in quarantaine. Op onze beurt hebben wij ook steeds 

het protocol aangehouden en steeds nauw contact met JGZ gehad.  

Alleen door deze goede samenwerking kunnen wij een uitbraak op 

school voorkomen. 

 

Op tijd kinderen brengen en halen 

Onze leerlingen gaan ‘s morgens vanaf 7:30 uur het schoolterrein op. 

Vanaf 7 uur mogen ze bij school (hoofd ingang) afgezet worden en is er 

toezicht. De lessen beginnen om 7:45 uur. Is uw kind laat, dan mist 

hij/zij de eerste 15 minuten van de les/instructie, omdat alle 

laatkomers tegelijk om 8 uur pas de klassen binnengaan. Wij zien, dat 

het steeds om dezelfde kinderen gaat.   

                                                                                                                         

Na school op tijd ophalen gebeurt ook niet altijd naar behoren. Voor 

kleuters geldt dat zij om 12:30 uur klaar zijn en voor 

basisschoolkinderen om 13:03 uur. Vaak zijn het dezelfde kinderen die 

heel laat worden opgehaald. Voor een kind is het een naar gevoel om je 

ouders te moeten bellen om je op te halen. Ouders horen eigenlijk al 

buiten te staan, als het kind uit school komt. Net zoals kinderen o.a. 

recht hebben op onderwijs, vinden wij het ook hun recht om op tijd 

gehaald en gebracht te worden. Geen enkel kind vindt het fijn om te 

laat te zijn!  

 

 

 

 



 
 

(Gymles van meester Patrick)  Wij zijn trots op: 

Kyra Mac-Jannet                                                                 

Ik train turnen bij Avanse.  Elke dag is er een andere 

training. De ene dag wordt sprong en vloer geoefend en de 

andere dag balk en brug.                                                                         

Mijn beste onderdeel is sprong. Daarbij 

gebruiken we een trampoline voor. Mijn 

moeilijkste sprong op het moment is 

salto. Het minst leuke vind ik brug. Daar 

ben ik niet zo goed in. Je moet daar veel kracht voor 

hebben die ik niet heb. Salto is meer techniek.                                                                   

Ik ben wel eens in het buitenland gaan turnen met de ‘raddraaiers’. In 

Colombia. Ik heb toen van brug de 4e plaats gewonnen. Er waren heel 

veel landen zoals, Colombia, Aruba, Venezuela en Brazilie.  

Ik zit ook bij ballet. De balletschool heet Koslov 

ballet. Dat doe ik 1.5 uur per week. Binnenkort 

heb ik een show in Cas di Cultura. Dat is mijn 

laatste show want ik vind turnen leuker. Daarna 

stop ik met ballet. 

Aerial Dance ben ik net mee begonnen. Dat doet 

nu nog pijn aan voeten en handen. Dat doe ik op 

dinsdag. Ik vind aerial dance heel leuk.  

Mijn vader deed vroeger ook veel sport: 

Turnen, tennis. 

Ik vind sporten leuk. Op zondag heb ik een 

rustdag. 



 
 

Jarigen met gezonde traktatie 

 

Jarige Adriana Smitshoek uit 

klas4B met een leuk doosje met 

verrassing voor alle klasgenoten. 

Pabien! 

 

 

Zayon Maduro was ook jarig. Graag 

extra aandacht voor zijn 

traktatie.......... Dit is gewoon 

kunstwerk. Happy meal Mc Donalds werd Healthy meal Mc Mama. 

Onze complimenten voor de mama van Zyon. Pabien!  

 

 



 
 

Een driedubbele verjaardagsviering in klas 1B van juf 

Rachel. Zia-Marie, Tialda en Zia-Sophie Richardson 

zijn samen 21 jaar geworden. Hun vriendinnetje 

Khyati was ook in diezelfde week jarig. Khyati is 

ook 7 jaar. Pabien allemaal!  

  

Ouderbijdrage (herhaling)  

Uit de administratie van de SPCOA blijkt dat 

verschillende ouders nog niet de 

ouderbijdrage/schoolgeld hebben betaald. Vooral nu is het voor al onze 

scholen van groot belang dat dit wel gebeurt. Sinds 

mei 2020 krijgen de scholen 12,5% minder subsidie 



 
 

voor onderhoud. Dit is een klap voor de scholen, omdat wij juist nu 

zoveel extra onkosten hebben. 

Wij hebben in de maand juni alleen al ruim 4500 florin moeten uitgeven 

aan dispencers, papieren handdoeken, handzeep, handsanitizers en 

extra schoonmaakmiddelen. Dit zijn kosten die blijven terugkomen. 

Daarom vragen wij ouders met achterstallige betaling om de 

ouderbijdrage z.s.m. te betalen. Kan het niet in een keer, ga dan langs 

kantoor om een regeling te treffen. U helpt ons op die manier steeds 

beter voor onze kinderen te zorgen. Betaling kan bij kantoor SPCOA; 

dit kan alleen met de ATM-kaart, of via de RBC-bank 7700000040120381. 

Vergeet niet om de naam van uw kind en de klas (waarvoor u betaalt) te 

vermelden. Alvast bedankt. Zie onze website voor alle verdere info: 

https://www.monplaisirschool.com/schoolgeld-boekenfonds 

 

 

Belangrijke data 

Op maandag 7 december gaat voor de klassen 1 t/m 6 het eerste 

rapport mee naar huis. In die week, tussen 7 en 11 december zullen de 

rapportgesprekken met ouders op school plaatsvinden. U krijgt t.z.t. 

van de klassenleerkracht precies te horen op welke dag en tijd u 

verwacht wordt.  

 

 

Namens het team een fijn weekend!  

Debby Arends-Gietel                                                                                                                                              

Schoolhoofd Mon Plaisir 

 

https://www.monplaisirschool.com/schoolgeld-boekenfonds

