
 
 

 

Mompie nummer 17 Vrijdag 17 januari 2020 

    Mon Plaisir Basis- en Kleuterschool, Schreuderstraat 1 

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

website:www.monplaisirschool.com 

 

 

 

 
•ARUBB• 

STICHTING PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS ARUBA 
Sabana Blanco 68-A, Oranjestad Aruba 

Tel.: xx 297 582 0288; fax.: xx 297 583 9330; e-mail: spcoa@setarnet.aw 

 

Oranjestad, 17 januari 2020 

SPCOA 014-20 

Beste ouders, verzorgers, leerkrachten, 

Deze week werd onze school opgeschrikt door een vervelend incident met een leerling die een bedreiging had geuit 

naar medeleerlingen en personeel. Aanvankelijk leek het incident zich af te spelen op Colegio Arubano, maar naar 

mate het onderzoek vorderde bleek het om een leerling van Mon Plaisir Basisschool te gaan.  

Het MT van de Mon Plaisir School, bijgestaan door collega's en deskundigen, heeft onvermoeibaar gewerkt aan 

zowel de veiligheid op school als aan duidelijkheid verkrijgen over de situatie. Daarnaast werd ook de nodige zorg 

verleend aan de directe betrokkenen en ook aan de overige teamleden. 

Veiligheid en zorg staan hoog in het vaandel. Er zijn veiligheidsmaatregelen getroffen en er wordt gewerkt aan de 

actualisering van het integraal veiligheidsplan. Spijtig genoeg is 100% veiligheid nooit te garanderen, want we 

weten nooit precies wat er omgaat in de hoofden van mensen. 

Wat we u wel kunnen garanderen is dat de school een flink stuk veiliger is dan vóór het incident. Dit is dankzij 

groter bewustzijn, grotere alertheid en een flink aantal actieve en passieve veiligheidsmaatregelen, waarbij de 

school goed wordt ondersteund door deskundigen van diverse instanties. De dader is geïdentificeerd en tot 

nader orde geschorst. 

We hebben belangrijke lessen geleerd uit dit incident. De hedendaagse jeugd verandert, invloed van internet 

speelt hierbij een rol, maar ook thuissituaties. De veiligheid binnen en buiten de school is daarmee nog meer een 

collectieve verantwoordelijkheid geworden.  



 
 

Wij roepen ouders/verzorgers dan ook op om met een hoger bewustzijn uw kinderen te observeren en proberen 

te begrijpen wat er in ze omgaat, met wie ze omgaan en waarmee ze in contact komen, vooral online. 

Het bestuur van de SPCOA spreekt haar respect en dankbaarheid uit over de wijze waarop het team veerkracht 

en leiderschap heeft getoond en we doen een oproep aan alle ouders/verzorgers om deel te nemen aan deze 

collectieve verantwoordelijkheid om onze school, waarop we trots zijn veilig en prettig te houden. 

 

 

 

Als school zijn wij ons ervan bewust dat er heel veel verhalen rondgaan 

en wij snappen dat ouders zich zorgen maken. 

Wij hebben die maandagochtend meteen gehandeld en de politie op hun 

beurt ook. De jongen is onderzocht en ondervraagd. Hij had geen wapen 

in zijn bezit en ook bij hem thuis is niets gevonden. De politie vindt dat 

er daarom geen reden is om ongerust te zijn. Als school houden wij 

voorlopig wel de extra bewaking aan en blijven alert. 

Dank aan alle ouders die een positieve bijdrage hebben geleverd. Met 

name meneer Aaron Antersijn van “Bossi security”, die onze school (in 

December) extra beveiligd heeft met camera’s en monitors. Afgelopen 

week was hij elke dag op school en heeft hij ook constant gemonitord 

en ons waardevolle tips gegeven. 

Verder zijn wij ook dankbaar aan alle externe instanties die ons meteen 

hebben bijgestaan: KPA, JZP, Slachtofferhulp, JGZ, Schoolarts, 

Inspectie, Directie Mon Plaisir College, SMW-SPCOA, Management 

Colegio Arubano, Minister Bikker, Minister Lampe, Minister Wever-

Croes en Teacher care.  

Het hele onderzoek is nog gaande en wij zullen u op de hoogte houden 

van eventueel nieuwe ontwikkelingen die voor ons relevant zijn. 

 



 
 

Studiedag SAM 

Op maandag 27 januari zijn de basisschoolleerkrachten van 

Mon Plaisirschool aan de beurt voor het volgen van een 

studiedag in het kader van SAM; Scol Arubano Multilingual.                                      

De kinderen van klassen 1 t/m 6 hebben dan geen school. 

Voor de kleuters is er die dag gewoon school. Alle scholen van Aruba 

doen mee met SAM. Elke school op eigen tempo. De scholen van SPCOA 

blijven instructie geven in het Nederlands. Het enige wat hier 

veranderd is, is dat er ook Papiamento-lessen worden gegeven. Hier zijn 

wij drie jaar geleden reeds mee begonnen. Behalve Papiamento 

besteden wij ook aandacht aan Spaans en Engels. De bedoeling is dat 

deze vier talen vanaf kleuter 1 aandacht krijgen. In de lagere klassen 

gaat het meer om familiarisatie met deze talen aan de hand van versjes 

en liedjes. Kinderen krijgen bijvoorbeeld tijdens kringgesprekken de 

gelegenheid om in hun eigen taal 

(Spaans/Engels/Papiaments/Nederlands) iets te vertellen. 

Wij zullen proberen om regelmatig iets over SAM in de Mompie te 

schrijven; een soort SAM-hoekje in de Mompie. 

27 januari is weer een normale schooldag!!!! 
 

Wij zijn trots op onze leerling Lise-

Lotte van Doorn uit klas 6B en onze 

ex-leerling Andrea Nuboer. Zij zijn 

twee van de drie Arubaanse ballerina’s 

die uitgenodigd zijn voor een concours 

in New York in Maart. Wij wensen hen 

alvast heel veel succes toe. 

 

  

 

 

 



 
 

Sportdag 

Op donderdag 23 januari houden wij onze jaarlijkse sportdag. Klassen 2 

t/m 6 in het stadion en de kleuters en klassen 1 op het schoolterrein. 

Alle details hierover vindt u op klasbord.  

Om het geheel zo gezellig en ordelijk mogelijk te laten verlopen vragen 

wij hulp van ouders die kunnen en willen. Geeft u op bij de 

klassenleerkracht. Alvast bedankt voor uw hulp! 

 

Knutselles in klas 4A 

Sassyaruba die handgemaakte tassen en accessoires maakt heeft klas 

4a een grote zak met restjes leer gedoneerd. Hier hebben wij hele 

mooie fantasie dieren kunnen maken. De resultaten zijn heel erg mooi 

en leuk om te voelen. 



 
 

Klas 1A leert op een grappige manier het woord “AU” 
 
 

 

 

 
 

Had net zo goed een les dramatische 

expressie kunnen zijn ☺. 

 

 

 

 



 
 

Onderbouw krijgt schepjes en emmers 

Op kantoor SPCOA werd er opgeruimd. Deze mooie schepjes en emmers 

mochten wij krijgen. De kinderen van de onderbouw zeggen: Dankjewel 

SPCOA! 

 

 

Jarigen met gezonde traktatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chris Walraven, Luna Mas Hamel, Alijah Boekhoudt en Jianna Petronilia. Allemaal 

met gezonde traktatie. Pabien! 

 

 

Namens het team een heel fijn weekend,                                              

Debby Arends-Gietel     

Schoolhoofd Mon Plaisirschool 


