
 
 

 

Mompie nummer 21 Vrijdag 28 februari 2020 

    Mon Plaisir Basis- en Kleuterschool, Schreuderstraat 1 

tel 5821748/ 5883590/5836110  e-mail: monplaisirbasis@setarnet.aw     

website:www.monplaisirschool.com 

 

 

Doorstroomtoets klassen 6 2020 

Op 22 en 23 april 2020 zullen alle 6e klas leerlingen van Aruba de 

doorstroomtoets maken. Wij hebben belangrijke informatie hierover 

op onze website staan Wij verzoeken alle ouders die kinderen 

hebben in klas 6 deze goed door te nemen. 

 

 

 

Info over de 

Doorstroomtoets 2020         
 

 

 

 

 

    Verjaardag juf Debby 

    Dank allen voor de lieve wensen, schattige 

tekeningen en werkstukken en cadeautjes. Het 

was een prachtige viering. Alle kinderen hebben 

zich keurig gedragen. Wij kregen een pluimpje van 

Cas di Cultura ☺ 

 

 

 

 



 
 

 

Carnaval 66 

Ook dit jaar weer kijken we terug naar een succesvolle viering van 

carnaval. Dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen: Nog veel 

meer foto’s kunt u op onze website bekijken!  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Protocol bij te laat komen 

Kinderen komen om verschillende redenen 

weleens te laat op school. Als veel kinderen op 

een dag te laat komen (en dat gebeurt bij ons 

helaas veels te vaak) wordt dat ontzettend 

storend voor een klas. De juf/meester is dan 

meestal bezig met een verhaal of belangrijke 

instructie voor die dag en wordt onderbroken 

op het moment dat een te laatkomer de klas 

binnenloopt. Zijn er op een dag twee of drie kinderen uit die klas te 

laat, dan wordt die les twee of drie keer onderbroken. Dit is niet 

eerlijk ten opzichte van de leerlingen en juf/meester die allemaal 

wel netjes op tijd op school waren. Daarom hebben wij als school 

ervoor gekozen om alle te laatkomers tot 8 uur in de hal te houden, 

een te  

laat briefje te geven en dan samen naar hun klas te 

sturen. De klas wordt dan maar 1 keer gestoord. 

Wij vragen alle ouders zich aan deze regel te 

houden. Uiteraard zou het veel fijner zijn, als 

iedereen gewoon op tijd zou komen.  
 

   Lief doen 

   Elkaar helpen in de pauze bij het stelten lopen is 

lief! 

 

De bekertjes voor de 

complimenten 

worden steeds 

voller in klas 4B. Er 

worden heel lieve 

dingen naar elkaar 

geschreven!  



 
 

Klas 2B krijgt een korte training in meditatie als traktatie van 

Laura 

 

 

 

 

 



 
 

Koffiemorgen met OC 

Het was erg gezellig 

gisterochtend.                                                 

Elke eerste donderdag van de 

maand biedt tussen 7:00 en 7:45 

de oudercommissie koffie en thee 

aan. Eerstvolgende keer is op 

donderdag 5 maart.  

 
 

SPCOA gaat ervoor! 

Wellicht wist u dat de SPCOA al 

enige jaren bezig was met het 

plan om een eigen HAVO/VWO 

school op te richten. Eindelijk is 

het zover en hebben zij op 13 

februari officieel een subsidie 

aanvraag ingediend bij de 

Minister van Onderwijs. Hopelijk 

lukt dit en hebben wij per 

augustus 2021 onze eigen 

MAVO/HAVO.  

De bedoeling is om dan te 

starten met een CB-1 en een 

HAVO 4. Wij houden jullie op de 

hoogte van de ontwikkelingen. 

  



 
 

Jarigen met gezonde traktatie 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

STICHTING PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS ARUBA 

Sabana Blanco 68-A, Oranjestad Aruba 

Tel.: xx 297 582 0288; fax.: xx 297 583 9330 

 

Oranjestad, 12 februari 2020 

Beste ouders, 

De SPCOA en de onder haar ressorterende scholen hebben kennisgenomen van een video op de sociale media, waar 

kinderen bezig zijn met een zeer gevaarlijk spel. Dit spelen ze op het schoolplein. Het is namelijk zo, dat 3 kinderen 

naast elkaar gaan staan. De 2 die aan de buitenkant staan springen eerst. Daarna, als de middelste springt, wordt 

hij/zij aan de benen 'gehaakt' met als gevolg dat het kind dat in het midden staat dan op zijn/haar rug valt. 

Dit spel kan zware lichamelijke letsels veroorzaken zoals zware hersenschudding, schedelbasisfractuur, verlamming, 

blind worden, permanent verlies van het geheugen. Dit zijn strafbare feiten 

Het is onze taak als volwassenen om de kinderen op het gevaar van de gevolgen van dit spel te wijzen. 

Directeuren, hoofden en docenten houden gesprekken met de leerlingen en vertellen hen wat de gevolgen van dit 

spel kunnen zijn en dat het ten strengste verboden is deze te spelen. We vragen middels deze, aan alle ouders om 

dit ook met hun kind(eren) te bespreken. 

Indien kinderen betrapt worden met het spelen van dit spel op het schoolplein, worden zware disciplinaire 

maatregelingen getroffen, uiteenlopend van schorsing tot aan verwijdering. 

We hopen op de medewerking van alle ouders. 

 

 

Namens het team een hele fijne week! 
Debby Arends-Gietel.  

Schoolhoofd Mon Plaisirschool 

Namen  het  bestuur, 


