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“Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de Zijnen! 

Al drukt het leed, al dreigt het lot, Hij doet zijn hulp verschijnen! 

De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan; hij draagt zijn rusting nog 

van gruwel en bedrog, maar zal als kaf verdwijnen!” (Lied van Martin Luther naar Psalm 46) 

 

 

Update ontwikkelingen sinds 13 januari ‘20 

Wij zijn nu bijna twee weken verder, sinds het incident met de 

dreiging op shooting op 13 januari j.l. 

Wij hebben als school onze ouders op de hoogte gehouden van de 

laatste ontwikkelingen die voor onze school relevant waren. Steeds 

gaven wij informatie die door de KPA/JZP bevestigd was. Wij zijn 

ons ervan bewust dat er buiten veel meer informatie rondging, dan 

wat wij doorgaven. ’t Blijft een feit dat er heel veel werd en wordt 

gespeculeerd rondom deze casus. 

Vooralsnog geldt dat de politie er bovenop zit. Komende week zal de 

beveiliging bij de poort voortgezet worden. 

Wij hebben vertrouwen in de deskundigen die ons bijstaan. Wij hebben 

nauw contact met KPA en met de minister van Justitie. Samen 

blijven wij er alles voor doen om het voor onze leerlingen en 

leerkrachten zo veilig mogelijk te houden. 

Wij zitten komende week met onze oudercommissie 

en een groepje ouders samen om een plan te maken 

hoe wij nog beter onze school kunnen veilig stellen. 

Heeft u ideeën/tips hierover en heeft u tijd en zin 

om te helpen, dan horen wij dat graag. Bel of stuur 

een mailtje naar school.  

Samen zijn wij sterker!  



 
 

Sportdag Dia di Betico 

Ondanks alle commotie afgelopen donderdag, kunnen wij op een zeer 

geslaagde sportdag terugkijken. Zowel de kleintjes van de 

onderbouw als de grotere kinderen hebben erg genoten van de 

spelletjes die door de sportdag-commissie waren voorbereid. 

Een woord van dank gaat naar onze hulpouders die nogmaals de handen 

uit de mouwen hebben gestoken, om er een leuke dag van te maken. 

Hopi, hopi danki! 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen van 

klas 6A 

hebben ook 

een fijne 

sportdag 

gehad ☺ 



 
 

De kinderen van klas 1A hebben het 

woordje “EI” geleerd op een 

bijzondere manier; met een gouden ei 

naar aanleiding van het verhaal ‘De 

gans met de gouden eieren’ en ‘Het ei 

van Columbus’. 

 

 

Klachtenregeling Mon Plaisir 

Onze school heeft een klachtenregeling. Wanneer u een klacht heeft 

over de school of over een medewerker van de school, dan kunt u 

hiervan gebruik maken. Uitgangspunt van de klachtenregeling is dat 

klachten, problemen, vragen en dergelijke in eerste instantie worden 

aangekaart bij diegene die direct met de kwestie te maken heeft. Een 

ouder met bijvoorbeeld een klacht over (het lesgeven van) een 

leerkracht kan dus niet bij het schoolbestuur terecht, voordat de 

ouders / verzorgers met de desbetreffende leerkracht hierover 

hebben gesproken. Hiermee wordt voorkomen dat de positie van de 

leerkracht (oftewel diens gezag in de klas) wordt ondermijnd. 



 
 

Daarnaast schept dit duidelijkheid over de rol en de positie van het 

schoolbestuur. Op onze school zijn de leerkrachten de 

eerstverantwoordelijken voor de kinderen; de directie heeft de 

eindverantwoordelijkheid. Bij een klacht wordt er altijd een 

stappenplan gevolgd. Dat ziet er als volgt uit: 

1. Mocht u op- en/of aanmerkingen hebben over de leerkracht dan is de 

leerkracht in deze de eerst aangewezen persoon waar u uw op- en/of 

aanmerkingen meldt en bespreekt. 

1.1 U doet dat met instemming van de direct leidinggevende van deze 

leerkracht.  

2. Mocht u ontevreden zijn over de uitkomst, dan is de volgende stap 

dit te bespreken met de directie van de school.  

3. Als u na stap 2 nog ontevreden bent kunt u vervolgens een afspraak 

maken met de directeur van het SPCOA.  

4. Als laatste stap heeft u de mogelijkheid zich te wenden tot de 

klachtencommissie (voor ouders/ verzorgers en leerlingen) en 

beroepscommissie (voor leerkrachten).  

5. De klachtencommissie zal u adviseren en zo nodig terug- of 

doorverwijzen naar de juiste persoon of instelling.  U wordt vriendelijk 

gevraagd deze procedure te doorlopen, zodat u bij de juiste persoon of 

instelling uw op- of aanmerkingen kwijt kunt. Dit voorkomt dat u terug 

wordt verwezen en bespoedigt de aanpak/oplossing. 

Nog meer informatie over dit 

onderwerp vindt u in de folder 

'Nationale Gedragscode 

Onderwijs Aruba.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nog een verzoekje……….. 

Brengt u uw kind(eren) op tijd op school? Voor de veiligheid is het ook 

prettig en overzichtelijk, als iedereen samen en op tijd in de klas zit. 

Let op dat de kinderen alles bij zich hebben, voordat u naar school 

rijdt. Telkens het hek open en dicht voor een boterham, map, thermos, 

poster, zwemkleren etc. blijft storend. 

Dank voor uw begrip en medewerking ☺. 

 

Jarigen met gezonde traktatie 

 

 

 

Cyrienne Lacle uit klas 4B en Jianna 

Petronilia uit klas 2A. Pabien! 

 

 

Namens het team een goede week,                                                  

Debby Arends-Gietel     

Schoolhoofd Mon Plaisirschool 


