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Mompie nr. 6 schooljaar 2019-2020 

Zeg het voort...... 
Kent u ouders die de MOMPIE sinds kort niet meer onvangen? 
Dan hebben zij zich nog niet via de nieuwe website opgegeven: 
https://www.monplaisirschool.com/aanmelden-nieuwsbrief-mompie 
 
 

Bezoek Philip's Animal Garden 
Vrijdag hebben de 1e en 2e kleutergroepen 
Philip’s Animal Garden te Alto Vista 
bezocht. Het was een warme ochtend maar 
dat mocht de pret niet drukken! De 
kinderen hebben verschillende dieren 
bezocht, de dieren waarover ze in de klas 
geleerd hebben in het echt gezien en lekker 
in de speeltuin gespeeld. Nu kunnen de 
kinderen de komende 2 weken geïnspireerd 
verder met het thema dieren! Meer foto’s 
van het uitstapje zijn op onze website te 
bekijken: 
https://www.monplaisirschool.com/uitstapj
es 
  

 

HPV vaccinatie 
Middels deze MOMPIE willen wij de ouders van de 5e en 6e klas er nogmaals aan herinneren dat er op 
dinsdagavond 24 september op onze school een voorlichtingsavond HPV wordt georganiseerd. 
Afgelopen week hebben ale meisjes uit de 5e en 6e klas een brief met invulstrookje mee naar huis 
gekregen. Nog niet alle kinderen hebben het strookje mee terug naar school genomen... 
  
Oktobervakantie 
Vrijdag 4 oktober is een ATV-dag en de hele week daarna van 7 t/m 11 oktober is het 
oktobervakantie voor de hele school. Informatie over alle overige vrije dagen en vakanties zijn op de 
website te vinden: https://www.monplaisirschool.com/vakantieroosters 
 
Jarigen met gezonde traktaties! 
Alle jarigen van de afgelopen week: nogmaals van harte gefeliciteerd, masha pabien! 
Foto’s van de jarigen + hun gezonde traktaties zijn op de ‘gezonde traktaties’  sectie van onze 
website te vinden: https://www.monplaisirschool.com/kopie-van-multimedia 
 
Klas 4A+4B 
De vierde klassen hebben hun eerste knutselcircuit gehouden. Mede met dank aan de hulpouders is 
het een succes geworden! Foto's zijn te vinden op onze website: 
https://www.monplaisirschool.com/foto-s-klas-4b 
 
Namens het hele team een heel fijn weekend! 
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