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Condoleance 
Vorige week is de moeder van juf Nelleke overleden. Wij wensen 

onze lieve collega heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. Moge 

de mama van juf Nelleke in vrede rusten. 

 

 

Heropening school 

Het is zover; morgen starten wij na 11 weken onderwijs op afstand 

weer met de (helft van de) kids op school. Het wordt vast wel 

spannend, maar wij hebben er zin in en hebben ons uiterste best 

gedaan, om alles zo veilig mogelijk te stellen voor onze leerlingen en 

leerkrachten. U heeft in het handboek en in het filmpje alvast 

kunnen zien wat het protocol is dat wij allen zullen volgen. 

Als alles goed gaat, zullen wij ruim 5 weken met de kinderen 

samenwerken, voordat het vakantie is. 

 Vijf belangrijke weken om: 

* Te kijken hoe het sociaal-emotioneel met iedereen gaat na zo’n 

heftige periode met Covid-19.  

* Te oefenen met het ‘nieuwe normaal’. 

* Te evalueren wat de beginsituatie is qua lesstof, zodat wij beter 

kunnen bepalen hoe wij in augustus op de beste manier kunnen 

starten. 

* Weer van en met elkaar samen van alles te leren en te doen. 

 

Wij vragen de Heer ons voor te gaan; wij vragen om 

zijn aanwezigheid steeds bij alles wat wij doen en 

meemaken.  



 
 

Wij zijn dankbaar☺  
Een grote dank aan de papa van Liam de Haseth uit kleuterklas 2B voor 

het maken van het Covid-19 Mon Plaisir instructiefilmpje ‘Back2school’. 

Bezoek ons YouTube-kanaal om dit filmpje en nog vele andere filmpjes 

te bekijken. Vergeet ook niet om u op ons kanaal te abonneren!  

Klik op de link hieronder !  
https://www.youtube.com/channel/UCGtF_U-aJi2Aq4Lhn6iHMgQ  

Dank aan de mama van Logan Geerman die een aantal posters heeft 

gedoneerd. 

Dank aan de heer Fui die vijf flessen desinfecterende schoonmaak-

middel heeft gedoneerd. 

Dank aan de papa van David en Adriana Smitshoek voor de borden bij 

de ingangen. 

Dank aan de groep ouders die onder leiding van de mama van Elle-Marie 

Ho-Kang-You handsanitizers en soapdispensers in alle klassen hebben 

geregeld. 

Dank aan onze Ouderscommissie voor de dispensers voor papieren 

handdoeken, twee afstand thermometers en het meedenken. 
Dank aan collega Andrienne Guillard van het John Wesley College voor 

de bemoedigende woorden en het voorgaan in gebed met het team. 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCGtF_U-aJi2Aq4Lhn6iHMgQ


 
 

 

 

Correctie 
In onze enthousiasme om de school veilig en toch ook 

gezellig en mooi te maken voor de terugkeer, hebben 

wij posters en stickers gekocht en opgehangen /ge-

plakt. Een beetje laat merkten wij dat er een 

spellingsfout staat in het woord disinfect. De 

juf/meester zal deze fout met de kinderen 

bespreken. 

 

 

 

 

 

Brief van Colegio Arubano (herhaling) 

 

 
Aan de schoolbesturen en  
de schoolhoofden van de  
basisscholen  
Oranjestad, 7 mei 2020  
Onderwerp: bevestiging ontvangst aanmeldingsformulieren basisscholen  
COLAUA: 2019/2020-271  
Geachte schoolbesturen/schoolhoofden,  
Hopelijk doen jullie het allemaal goed.  
Hiermee stellen we u op de hoogte dat de aanmeldingsformulieren van uw school in goede orde zijn ontvangen.  
Momenteel zijn we druk bezig met de verwerking en controle hiervan. Rond eind mei / begin juni ontvangen de 
basisscholen per e-mail de inschrijfformulieren met alle nodige informatie voor de leerlingen die toegelaten zijn.  
Leerlingen die niet toegelaten zijn, zullen ook middels een aparte brief geïnformeerd worden.  
Hopend u voldoende te hebben geïnformeerd.  
Met vriendelijke groet, __________________  
M. Jimenez-Angela  
Conrector Ciclo Basico 

 

Wij hebben van Colegio Arubano helaas nog geen informatie welke 

kinderen wel/niet zijn aangenomen. 

 



 
 

 

 

 

JGZ Prikken 

In de week van 8 juni komt JGZ naar 

school om de kinderen van klas 6 voor 

HPV te prikken (uiteraard gaat het 

om de kinderen van wie de ouders 

toestemming hadden gegeven en al 

de eerste prik hebben gehad). Zij 

zullen andere kinderen die een prik 

hebben gemist ook nemen. 

 

 

 

 

Filmpje over Prowiseborden 

In het weekend was een filmpje op FB te zien. 

In het filmpje zie je juf Paola en klas 3A heel 

leuk en leerzaam bezig op het Prowisebord. 

We zien dat IT niet weg te denken is in het 

onderwijs. In het filmpje zie je ook hoe 

belangrijk het is voor kids om samen te spelen 

en sociaal met elkaar te interacteren. De juiste balans moet er zijn☺! 

Deze borden hebben wij (na jarenlang sponsorloop, koningsnachten en 

andere fundraising-activiteiten organiseren) samen met onze 

oudercommissies en ouders kunnen aanschaffen.  

Klik op de link om het filmpje te zien. 
https://www.facebook.com/212785062095061/posts/3972049466168583/?vh=e 
   
 

Namens het team een heel fijn weekend  

Debby Arends-Gietel 

Schoolhoofd Mon Plaisir 

https://www.facebook.com/212785062095061/posts/3972049466168583/?vh=e

