
 
 

 

Mompie nummer 2 maandag 31 augustus 2020 
 

Mon Plaisir Basis- en Kleuterschool, Schreuderstraat 1 tel 5821748/ 

5883590/5836110  e-mail: info@monplaisirschool.com   

website:www.monplaisirschool.com 

 

Even alles op een rijtje voor een goede start deze week: 

• Dinsdag 1 september: Back to school drive-thru. Ouders 

en kinderen rijden in hun auto langs de klassen en maken 

kennis met juffen/meesters. De tijden zijn in de vorige 

mompie bekend gemaakt: https://e40a456b-b91b-4d7d-9d29-

1754701323b5.filesusr.com/ugd/aa81d6_20619163f18f4a8cb44a30e73256cb2c.pdf 

 

• Woensdag 2 september: Eerste schooldag voor de 

kleuters van 1A en 1B. De Blauwe Beren komen van 8-10 

en de Rode Reigers van 10:30 tot 12:30. Ouders ontvangen 

vandaag nogmaals een mail met daarin alle details. 

 

• Donderdag 3 september: Alle klassen zijn in groepjes op 

school. Blauwe beren of Rode reigers. Donderdag en vrijdag 

krijgen de leerlingen aan het eind van de dag het werk mee 

naar huis dat zij zelfstandig thuis kunnen maken op de dagen 

dat zij geen les op school krijgen.  

 

• Voor klassen 6 geldt dat de twee klassen in drie groepen zijn 

verdeeld, waardoor zij wel elke dag naar school komen.  
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• De Mon Plaisirschool houdt deze constructie in principe twee 

weken aan. Na 2 weken evalueren wij met ons bestuur a.d.h.v. het 

advies van de DVG of wij met 100% kunnen doorgaan.  

De komende twee weken: 

7.30 uur:de ‘GATES’ A-B-C-D gaan open (temp. opnemen, handen wassen) 

8.00 uur:start de school  

12.00 uur:eindigt de school (verkeer/instappen regelen, lokaal reinigen contact 

online met lln of ouders).  

• Het is crisistijd, wees dus altijd voorbereid voor eventuele 

veranderingen en of aanpassingen.  

• Wij hebben reeds in mei in alle klassen zeep- en 

papieren handdoekendispencers laten installeren. 

Ook is er in elke klas een fles handsanitizer.                                                                                       

Wij vragen ouders, om elk kind een flesje 

handsanitizer mee te geven voor persoonlijk 

gebruik. Dit kan vastgemaakt aan de tas of broek. Mondkapjes 

zijn niet verplicht. Maar wij raden ook kinderen (vooral leerlingen 

van klassen 5 en 6) aan een mondkapje of faceshield te dragen. 

Onze leerkrachten zullen wel steeds een faceshield of mondkapje 

op hebben. 

• Blijf onze website/Mompie/Klasbord goed in de gaten houden. 

• Ouders mogen het schoolterrein niet op. Heeft u vragen, op- of 

aanmerkingen, dan kunt u ons bellen of mailen. 

• Ouders krijgen morgen een informatiebrief. Neem deze goed 

door en contact de leerkracht als u hierover nog vragen heeft. 



 
 

• Houd zieke kinderen a.u.b.thuis. Kinderen zijn licht tot niet 

besmettelijk onderling en hebben over het algemeen lichte 

symptomen, als ze Covid krijgen. Helaas geldt dit niet voor 

leerkrachten en die willen wij ook beschermen. 

• Samen kunnen wij veel meer! 

 

                                    

Namens het team een hele fijne, goede week! 

Debby Arends-Gietel                                                                                                                                             

Schoolhoofd Mon Plaisir 


