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Ouderbijdrage 
Deze week kreeg een groep ouders een brief met informatie over de ouderbijdrage 

die zij nog open hebben staan.  

Bij enkele ouders klopte dit niet, omdat zij reeds betaald hadden. Wij vragen die 

ouders om het bewijs naar kantoor te brengen/mailen. Dan wordt het meteen 

rechtgetrokken. Het gebeurt weleens, dat de naam van het kind niet juist op de 

rekening wordt vermeld.  Ouders melden soms hun bedrijf of hun eigen naam en dan 

kan kantoor niet achterhalen voor welk kind er betaald is. 

Kantoor heeft een lijst ‘blanco-betalingen’. Dat zijn betalingen waarvan zij niet 

kunnen achterhalen voor wie die zijn gemaakt. Op het moment dat een ouder het 

betalingsbewijs laat zien, controleren zij of het op die lijst voorkomt en komt er 

verheldering.  

 

Kinder Boeken 

Festival 2019 

In het kader van 

Kinder Boeken Festival 

hebben de klassen heel 

veel aandacht besteed aan lezen, reizen 

en voertuigen bekijken/ bespreken/ 

knutselen.  

Bij de ingang hebben wij een mega aardbol 

die echt kan draaien; dank aan Yazir en 

Kaysir Karim en hun ouders. Als je gaat 

reizen heb je koffers nodig. Dat hebben 

de jongens de l’Isle (Miguel, Millan en 

Mathias) samen met hun ouders verzorgd. 

Danki! Danki! Danki! 

 



De vierde klassen kregen ook bezoek van de 

eerste vrouwelijke piloot van Aruba; Marrit 

Gorter. Marrit is ook een ex-leerling van ons. 

Wij zijn supertrots op Marrit!  

 

Vanmorgen mochten alle kinderen zelf een plekje kiezen om heerlijk 

even van een goed boek te genieten. 

 
Klik op de 

link voor nog 

veel meer 

leuke foto’s !      

https://www.monplaisirschool.com/kinderboekenweek 

https://www.monplaisirschool.com/kinderboekenweek


                Jarigen met gezonde traktatie 

 

 

 
 
 

Joel uit kleuterklas 1A, 

Ashira uit klas 1A en Leo 

uit klas 4B. Alle drie met 

Juiste traktatie; Pabien! 

 

 

 



                                                                

Zayon uit klas 3B met gezonde 

pizza; Pabien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon Plaisir College met een FUN WALK/ZUMBA/RIFA 
 
 
 

 
 
 



Tips om laat komen te vermijden 

Wij zien dat er nog vaak kinderen te laat op school komen, 

vooral op de maandagen of na een vakantie. 

Ook komen ouders vaak onder schooltijd snel even wat 

brengen. 

Hierbij enkele tips die kunnen helpen op tijd op school te 

komen en ochtendstress te vermijden:  

 

 

 ‘s Avonds voorbereidingen 
 

* Verzamel schooltassen (3e klassers ook 

zwemtassen) en zet ze klaar voor de volgende 

dag. 

* Kijk in de agenda of map, of ze iets speciaals 

nodig hebben en leg die in/bij de tas 

(poster/knutselmateriaal/boek /extra uniform op 

gymdagen etc.) 

*Boterham, fruit, yoghurt etc. voor de 

eetpauze kan meestal ook de avond tevoren 

klaargemaakt/klaargezet worden. 

* Kleding voor de volgende dag klaarleggen. 

Vooral die lastige sokken die juist wanneer 

je haast hebt, nergens te vinden zijn!                                                                   

* Voor Aruba misschien niet gewoon, maar 

als kinderen vlak voor het slapen gaan goed 

gedouched zijn, is ‘s morgens een washandje over 

het gezicht en oksels genoeg. Vooral bij kinderen 

die in een gekoelde kamer (airco) slapen. Na school 

kunnen ze weer douchen en ‘s avonds weer……. 

* Haasten is slecht voor alles en iedereen. Ben je 

vaak te laat (of net op tijd), dan is het niet (meer) 



te verwijten aan het chaotisch verkeer van Aruba. Zet de 

wekker 10 of 15 minuten eerder. 

* Hoe groter de kinderen (klassen 5 en 6), hoe meer zij 

bovengenoemde tips zelfstandig kunnen uitvoeren. 

Succes!☺  
 
 

 

Namens het team een heel fijn stressvrij weekend,                                              

Debby Arends-Gietel     

Schoolhoofd Mon Plaisirschool 


