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Condoleance 

De oma van onze leerling Derrick Jonkhout is vandaag 

overleden. Wij wensen Derrick en zijn familie heel veel 

sterkte in deze moeilijke tijd. Moge oma Jonkhout in 

vrede rusten. 

 

Spullen onder schooltijd naar school brengen 

Wij willen alle ouders er nogmaals op 

attenderen, dat wij onder schooltijd geen 

spullen (meer) aannemen die thuis vergeten 

zijn, om die naar de kinderen te brengen. 

Sowieso uit veiligheid Covid-19, maar vóór 

Covid werd dit al beleid bij ons. Het is voor 

degene die op kantoor zit onmogelijk om elke 

keer te stoppen met het werk om bij het hek 

een thermo, broodbakje, poster, uniform, 

traktatie, huiswerk etc. aan te nemen en 

naar de klas te brengen. Vandaag was het 

weer zo’n dag. Boeken, stoelen, kussens etc. 

zijn vergeten (het waren er 17) en ouders waren teleurgesteld of boos 

dat die spullen niet zijn aangenomen. Onze excuses hiervoor. 

Tip: Laat uw kind ‘s avonds vast zijn/haar spullen voor de volgende dag 

klaarzetten. Dat voorkomt onnodige irritatie.  

 



 
 

Haren en nagels op de basisschool 

Wij willen ouders en kinderen eraan herinneren dat rode, blauwe, 

groene haren etc. alleen op crazy hair day mogen. Dat is één dag in de 

laatste schoolweek in juli. Door covid was de aandacht hierop weliswaar 

vervaagd, maar dat is niet uit de lijst van regels gehaald. Wij gaan er 

weer strak op letten. Dit geldt ook voor gel-nagels en nagellak op 

school. Graag jullie medewerking in dezen. 

 

Toiletten op school 
Elke dag worden rond 12 uur bij ons de toiletten goed schoongemaakt. 

Gedurende de dag worden die gebruikt en vragen wij de leerlingen om 

netjes te zijn als zij er gebruik van maken en vooral goed door te 

trekken. Deze week moest de loodgieter komen, omdat twee toiletten 

bij de jongens defect waren. De loodgieter heeft van alles eruit 

gehaald: potloden, schroeven, een gum en stokjes. Wij zullen  blijven 

herhalen bij de kinderen om geen troep in de toiletten en wasbakken te 

gooien, maar het zal veel beter helpen als dat thuis ook benadrukt 

wordt. Graag uw medewerking. Alvast bedankt. Onderstaande foto 

kreeg ik van de klusjesman      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klas 5B leerlingen lezen voor aan de kleuters van juf Myrthe. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 
 

Thema piraten in klas 1                    

Wat wordt er ontzettend veel verteld, gelezen en 

geknutseld over piraten bij juf Susan in de klas! 

 

 

 



 
 

In kleuterklas 1A van juf Raideline zijn ze bezig met 

Thema dieren/dinosaurussen.                                                    

Cain heeft een grote dinopoot uitgeknipt en Adeline zet de 

kaarten van ei tot Dino in de juiste volgorde. Wat kunnen de 

kleuters van juf Raideline al veel! 

 

 

 

 



 
 

Gymles van meester Patrick                                               

Afgelopen week hebben de kinderen van Mon 

Plaisir Basisschool meegedaan met de 

nationale competitie sit ups. Deze online 

schoolcompetitie is georganiseerd door 

IBiSA omdat er door de COVID 

contactsport niet mogelijk is. De competitie 

was zwaar maar dit zijn de resultaten: 

1 minuut sit ups Jongens A: 

1e plaats: Iceson Ardjosoediro 

2e plaats: Philip Kooij  

3e plaats: Levi Keteldijk  

 

1 minuut sit ups Meisjes A: 

1e plaats: Jianna Petronilia 

1e plaats: Sophia Bemer 

2e plaats: Aliyah Lofosang 

3e plaats: Eva vd Varst 

 

1.30 minuut sit ups Jongens B:  

1e plaats: Julien Netto 

1e plaats: Isayah Bottse 

2e plaats: Hubert Solognier 

 

1.30 minuut sit ups Meisjes B: 

1e plaats: Roos vd Sloot 

2e plaats: Veronique Vis 

3e plaats: Sarah Maduro 



 
 

 

2.00 minuut sit ups Jongens C:  

1e plaats: Ghazi Gietel 

2e plaats: Andre Ras 

3e plaats: Ocean v Loon 

 

2.00 minuut sit ups Meisjes C: 

1e plaats: Rhianna Panneflek (90 sit ups!!) 

2e plaats: Zhyona Vis 

3e plaats: Tiziyah Croes 

 

De grote uitblinker was Rhianna Panneflek 

met 90 situps! 

Pabien pa tur participante 

9-20 november competitie Squats 

30 nov - 11 december competitie side to side hops 

 

Jarigen met gezonde traktatie 

Leo Requena-

Pepermans is zondag 

jarig en heeft zijn 

klas alvast 

getrakteerd op een 

heerlijk bakje fruit. 

 



 
 

Xya Mari Westeruit kleuterklas 1A is 4 

jaar geworden. Zij had een mooi 

verpakte verrassing voor alle 

klasgenootjes. Masha pabien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het team een fijn weekend!  

Debby Arends-Gietel                                                                                                                                              

Schoolhoofd Mon Plaisir 

 

 


