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It’s a girl 

Vol vreugde maken wij bekend 

dat ‘Milena Anouska Gomez’ op 

maandagavond 12 oktober is 

geboren. Wij wensen juf 

Natasja en haar gezin heel veel 

geluk met de nieuwe aanwinst. 

 

en nog een meid……. 

 

Jadon Petrona uit kleuterklas 

1B is trotse broer geworden 

van Madison Joy. Wij wensen 

Jadon en zijn familie heel veel 

geluk met de nieuwe baby. 

 

 

 

 

Condoleance 

De opa van onze leerlingen Katelyn en Christopher Lejuez is 

overleden. Wij wensen Katelyn, Christopher en de familie heel 

veel sterkte in deze moeilijke tijd. Moge opa Aiky in vrede 

rusten.  



 
 

Luizencontrole 

Elke keer houden wij meteen na 

een vakantie een luizencontrole. 

Deze week was het niet gelukt, 

maar aanstaande maandag pakken 

wij het op. Van alle kinderen 

worden de hoofdjes gecontroleerd. 

Ouders krijgen een brief mee, als 

er dode luizen/neten worden 

geconstateerd. Bij levende luizen 

worden ouders meteen gebeld om 

het kind op te halen. Kijk dit weekend thuis de haren na en behandel 

indien nodig. Dat voorkomt dat u maandag gebeld wordt.  

 

Wat natuurlijk super handig is in de strijd tegen luizen is, om de 

haren niet los te dragen. Stuur uw kind naar school met het haar 

in een knot of in een paardenstaart. Voor het kind ook prettig, 

want het haar zit dan ook niet in het gezicht/de ogen en het is 

er frisser.  

 

Schooltijden 

Sinds maandag draaien wij weer 100% op school. Dat geldt ook 

voor de schooltijden. Wij starten om 7:45 uur met de lessen in 

de klas. Kinderen kunnen tussen 7:00 uur en 7:40 uur afgezet 

worden. Om 7:45 uur gaan de hekken dicht. Te laatkomers kunnen dan 

alleen via Gate C (=hoofdingang) naar binnen. Te laatkomers houden wij 

weer tot 8:00 uur in de hal. Dit doen wij om te voorkomen dat de 

klassen heel vaak gestoord worden. Door de kinderen in de hal te 

houden en in 1 keer de hele groep naar hun klassen te sturen, worden 

de klassen maar 1 keer gestoord. Het kind heeft die dag dan wel een 



 
 

kwartier instructie gemist     .                                                                          

Het verkeer is een chaos en dat gaat niet veranderen. U 

kunt er wel voor kiezen om een kwartier eerder uit huis te 

vertrekken. We can do this!  

 

N.B.: Wij vragen ouders met klem, om erop toe te zien 

dat de kinderen ‘s morgens alles bij zich hebben. Uit 

veiligheid mogen ouders het schoolplein niet op en wij 

nemen niets meer aan bij het hek.  

Zieke kinderen  

Vanmorgen hebben 7 kinderen met verschillende klachten 

naar huis gebeld. De eerste ziekmelding was al om 5 over 

8. Op 1 na gaven ze aan, dat zij zich thuis al niet lekker 

voelden, dus voordat ze naar school kwamen. Van hun 

ouders moesten ze het proberen. Dit is erg jammer. Een ziek kind kan 

op school toch niet presteren. Het risico dat hij/zij andere kinderen of 

leerkrachten besmet is groot. Zelfs de huisarts kan niet zien, of het 

om covid gaat of gewoon een griepje. Daarom vragen wij om zieke 

kinderen uit voorzorg thuis te houden. Van onze kant zullen wij 

proberen zoveel mogelijk inhaalwerk mee te geven. Dit kan uiteraard 

niet altijd meteen op dezelfde dag waarop het gevraagd wordt. 

Misschien een tip om ook met klasgenootjes contact te nemen over wat 

er in de klas behandeld is.  

Sommige ouders geven ook aan, niet altijd te weten of hun kind echt 

ziek is. Soms lijkt het erop dat het kind gewoon een dagje thuis wil 

blijven. Tijdens de lockdown hebben sommige kinderen echt genoten 

van het ‘thuis leren’ en zouden dat willen voortzetten. Praat met uw 

kind erover, als u dit vermoedt.  



 
 

Waterpokken heerst ook weer. Kinderen met waterpokken 

mogen pas naar school terug, als alle blaasjes helemaal 

uitgedroogd zijn. 

Wij wensen alle zieke kinderen en ouders van harte beterschap! 
 

 

 

 

 

 

Kinderboeken Festival                                                          

Het is weer zover, 

kinderboekenweek komt eraan! 

Aanstaande vrijdag begint het 

voor ons op de Mon Plaisir. 

Ondanks de omstandigheden 

zullen we het zo leuk mogelijk 

maken voor de kinderen. We willen dit jaar een boekenruil houden op 

school. Hiervoor willen we aan ouders en de kinderen vragen om een 

‘oud’, al gelezen boek, dat er nog goed uitziet mee te nemen naar school. 

De kinderen zullen het boek op school inpakken en het met elkaar gaan 

ruilen. Dus ze krijgen er een ander boek voor in de plaats. Zo kunnen ze 

het leesplezier met elkaar delen.                                                                                                               

Het boek graag op maandag 19 oktober mee sturen naar school!         

Alvast super bedankt voor de medewerking!                                                   

Groetjes, kinderboekenweek commissie.  



 
 

Welk Bijbelverhaal heeft juf Susan deze week in klas 1A 

behandeld? 

 

Gymles van meester Patrick 

Afgelopen week hadden de kinderen van kleuter 2 

en klassen 1 en 2 les in de gymzaal met “monkey 

bars”. Vooral de meisjes waren opvallend goed.  

Meester Patrick 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Jarigen met gezonde traktatie 
                                                                     

Emily Hernandez uit klas 1A is 7 

jaar geworden en trakteerde op 

kleurtjes. Pabien! 
 

Terrence Williams uit kleuterklas 1B 

is 5 jaar geworden. Hij trakteerde 

op heerlijke Ninja appels en een 

potlood. Super!  

Jarige Aliah Bikker uit klas 4B 

trakteerde op leuk 

knutselmateriaal. Pabien! 

 

 

 

 

 



 
 

Jarige Kyra Mc Jannet trakteerde op 

heerlijke “Butterfly cornflakes”. 

Masha pabien! 

 

                                                           

Felicia uit klas 3B was op 1 

oktober jarig en trakteerde op 

‘glow in the dark’ stickers en een 

suikervrije fruit juice.  

                                                            Gefeliciateerd!  

Jeaden, ook uit klas 3B, was 

in de vakantie jarig en 

trakteerde deze week op een 

vrolijke mandarijn, een 

potlood en een rijstwafel. 

Super! 

 

 

 

 



 
 

Jarige Sadie uit klas 1A met een mooi 

zakje met een verrassing voor de 

klasgenoten. Pabien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het team een fijn 

weekend!  

Debby Arends-Gietel                                                                                                                                              

Schoolhoofd Mon Plaisir 


