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Condoleance (een beetje laat, waarvoor mijn 

excuses)  

In de Covid-19 lockdown periode waren de opa van 

Sam, Laura en Lucas Bonnevalle en de opa van Ziva 

Every overleden. Wij wensen beide families alsnog 

heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. Moge beide 

opa’s bij de Heer in vrede rusten. 

 

Vanaf aanstaande maandag weer alle kids fysiek op school!!                                                                              

Zoals u wellicht via de media hebt vernomen kunnen de basis- en 

kleuterscholen vanaf maandag 8 juni weer op alle dagen aan alle kinderen 

fysiek les geven op school. 

Voor ons geldt, dat alle kinderen (rode reigers en blauwe beren ) vanaf volgende 

week elke dag op school zijn. De tijden en de ‘gates’ houden wij voorlopig zoals 

wij het gepland hebben in ons handboek. 

U zult wel gemerkt hebben dat afspraken en protocollen constant gewijzigd 

/aangepast worden. Blijf daarom klasbord en de website van de school goed in 

de gaten houden 

Tips voor de ouders: 

• Als u uw kind bij gate A of B moet afzetten/ophalen rijd dan via Niaska 

naar desbetreffende gates. 

• Moet u uw kind bij gate C of D afzetten/ ophalen rijd dan via het stadion 

naar school. 

• Het is ook handig om 5e en 6e klassers in de file meteen al bij het plein 

aangekomen te laten uitstappen en niet te wachten tot je bij gate D bent. 

Dit maakt dat het verkeer volgende week iets soepeler zal gaan als wat wij 

voor Covid-19 gewend waren! 

 



Onze leerkrachten geven een extra service bij het in- en uitstappen voor 

en na school en letten extra op het verkeer. Dit, zodat ouders niet hoeven 

uit te stappen en zodat bij onze leerlingen ‘s morgens de temperatuur 

gemeten kan worden. Temperatuur meten doen wij ook om onze 

leerkrachten te beschermen. Men zegt dat covid (zo 

goed als) niet verspreidt onder kinderen. Maar wij zijn 

er ook nog! ☺ 

Na school poetsen de collega’s zelf alle tafels. Wij 

hebben hiervoor gekozen, omdat het schoonmaakwerk 

sinds Covid veel meer eist, terwijl de subsidie 

voor schoonmaaksters en schoonmaakmiddelen 

hetzelfde is gebleven. Deze manier werkt voor 

ons, om goed kwaliteit onderwijs te (blijven) 

leveren. Veel ouders zijn ook blij, omdat velen 

tussen 12:00 en 13:00 ook hun ‘break’ hebben.  

 

Ziekmelding 

Ouders van kinderen die op school ziekmelden worden meteen gebeld om hun 

kind op te halen en horen het zieke kind te melden bij de huisarts. Ook zieke 

kinderen die niet naar school komen horen bij de huisarts te melden. Elke dag 

moeten wij de lijst met ziekmeldingen sturen naar het management van DVZ (dr. 

Joan van Heijningen). Op deze lijst horen wij alle zieken te vermelden (thuis en 

op school). Het viel ons op dat er vrijdag meer meldingen waren van buikpijn en 

misselijkheid. Beterschap aan alle zieken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brief van DVG 

Geachte schoolbesturen, 

Met dit schrijven wil de Directie Volksgezondheid (DVG) uw medewerking vragen om in de week van 8 tot en met 19 juni a.s. 

een vaccinatiecampagne te voeren op de scholen. Tijdens de 3e ronde gaat het meer om het vaccineren van enkele kinderen 

van de kleuter- en basisscholen en de meisjes van de 6e klassen, waarvan de ouders/voogd toestemming gegeven hebben 

voor de toediening van de H PVvaccin. 

Wij beseffen, dat op sommige scholen het onderwijs aan leerlingen van de 6e klassen al afgerond is en dat deze leerlingen zich 

soms niet meer op hun scholen begeven. Aangezien het niet om alle 6e klassers gaat, maar vaak om een gedeelte van de 

meisjes van de 6e klassen, willen we afspreken dat deze leerlingen alleen op school komen voor de vaccinatie en dan meteen 

naar huis kunnen gaan. 

De schoolverpleegkundigen zullen van te voren contact opnemen met hun scholen om af te spreken voor welke leerlingen en 

welke dag zij op school langs kunnen komen om te vaccineren. Gezien het geringe aantal leerlingen, die tijdens de 3e ronde 

gevaccineerd worden, is er geen speciale prikruimte nodig. De afdeling Jeugdgezondheidszorg vaccineert het liefst op de 

scholen, omdat dit in de loop van jaren bewezen is het meest efficiënte en snelle wijze is om vaccinatiecampagnes te voeren op 

scholen. De ervaring heeft geleerd dat het oproepen van kinderen op kantoor heel tijdrovend is en de nettoresultaat veel 

slechter is. 

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. Mochten er vragen zijn dan horen wij dat graag. 

Met vriendelijke groet, 

Managementteam DVG 

 

 

Voor onze school geldt dat de 6e klassers tot de laatste schooldag gewoon 

op school zijn. 

 

Resultaten 6e klassers voortgezet onderwijs. 

Dit schooljaar hebben wij in de twee 6e klassen samen 51 leerlingen. Van de 51 

leerlingen hebben 25 een Mavo-advies gekregen, 25 een Havo-advies en 1 leerling 

gaat naar EPB. 

 

Normaliter meldden wij onze Havo-leerlingen elk jaar alleen bij Colegio Arubano 

Oranjestad aan. Dit jaar hadden zij echter hun normering te laat aangepast 

(Nederlands 7,5/ Rekenen 7,5/ WO 7,5 werd Nederlands 7,5/ Rekenen 7,5/ 

WO 8.0) waardoor wij geen rekening meer konden houden met hun nieuwe eis. 

Omdat wij 100% achter onze inschattingen staan, hebben wij onze leerlingen 



met een Havo-advies, maar geen 8.0 hadden voor WO ook op Colegio Sanicolas 

aangemeld. Wij kregen al bericht dat zij wel al onze leerlingen automatisch 

aannemen, als ouders dat wensen.                                                                               

SPCOA start in augustus ook met een CB-1 Havo klas bij het Mon Plaisir College 

(maandag krijgen onze ouders van kantoor een brief hierover) 

Er zijn voor komend schooljaar voor de Havo dus 4 keuzemogelijkheden.:                             

Mon Plaisir College Havo, Het Schakel College, Colegio Arubano Sanicolas en 

Colegio Arubano Oranjestad. 

 

Creatieve leerlingen in 

klas 3A van juf Chantal 

Deze foto’s moest ik nog 

plaatsen van juf Chantal 3B. 

Aliah en Zachary met hun 

creatieve aardbol /wereld en 

3 tips voor een beter 

bestaan op onze aarde.  

 

En Zoë leuk bezig tijdens Corona  

lock-down 

 

 



Festival Bos escolar Edicion Cultural 

Op 8 maart had Eva Samingoen uit klas 6A de 

eerste prijs gewonnen in het songfestival 

“Festival Bos Escolar Edicion Cultural”. Deze 

week ontvingen wij de geldprijs van 1000 

florin die hieraan verbonden is. Wij gaan 

Hiermee iets goeds voor de school doen. 

Nogmaals dank en pabien Eva! 

 

Jarigen met niet eetbare 

traktaties                                                    

Iedereen houdt zich keurig aan het advies om geen eetbare traktaties mee te 

nemen. Kijk maar hoe leuk en creatief! Alexander uit klas 2B met kleurpotoden 

en een gum. Ziqi uit 5B met wipes en handsanitizers voor alle klasgenoten. 

 



 
 

Zifan uit 3B met hand-

sanitizers en wipes, Zoë 

met leuke potlood-bloemen 

en Adrian met hippe 

brilletjes. 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen alle jarigen 

nog vele gezonde Jaren! 

 

 

 

 

 

 

Klassen 4A en 4B zijn goed gestart……… 

De afgelopen week zijn we weer begonnen! Zoals in de Mompie van 

vorige week te lezen was, ligt de focus in de klassen vooral ook op het 

sociaal-emotionele gebied. Dit hebben juf Petra 4A en juf Esther 4B 

met beide klassen samen gedaan. Vragen stellen, bingo en welk dier ben 

ik. Het was erg leuk! Komende week gaan zij hiermee door. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Namens het team een heel fijn weekend  

Debby Arends-Gietel 

Schoolhoofd Mon Plaisir 


