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Waterpokken/Bruwela 
We zien dat waterpokken, zoals ieder 

jaar rond deze tijd, weer heerst. Het is 

een kinderziekte waar we bijna niet 

onderuit kunnen. Het is het beste, om dit te krijgen als je nog kind 

bent. Vooral voor meisjes. Voor de school is het echter niet handig als 

grote groepen kinderen het tegelijkertijd krijgen. Daarom is het beleid 

bij ons, dat kinderen met waterpokken thuisblijven tot de blaren 

helemaal droog zijn. Voor zwangere vrouwen die het nog niet, of heel 

licht gehad hebben, kan dit in de beginfase van de zwangerschap 

vervelende gevolgen hebben. Daarom vragen wij nogmaals met klem om 

uw kind met waterpokken thuis te houden. Alvast onze dank!  

 

Rapportgesprekken 
Wij zijn weer heel tevreden over de opkomst van 

onze ouders op de rapportgesprekken. We zijn 

ervan overtuigd, dat de goede samenwerking en 

communicatie tussen ouders en school maakt, dat 

het net even iets beter gaat met onze kinderen.  

Wereldwijd wordt er geklaagd over de grote 

achterstand die kinderen door Covid hebben 

opgelopen. Inderdaad was de beginsituatie 

anders/minder dan andere jaren, maar het valt bij 

ons wel mee. We blijven natuurlijk hard werken en op één lijn met jullie 

in het voordeel van onze kinderen.  



 
 

Wij zijn trots op Reyven Rojer uit klas 6A 
Reyven zijn sport is Baseball.  

Reyven: 

Ik speel bij Rockets Santa Cruz. Ik was 3 jaar oud toen 

ik begon met baseball. 

Ik heb altijd bij de Rockets gespeeld. Ik heb op de 

centerfield-, rightfield-, leftfield- 3rd base-, 1st base- 

en pitcherpositie gespeeld. Ik ben allround wat baseball 

betreft.  

Nu ben ik 1st base en pitcher. Ik ben niet goed in 

shortstop en catcher. Voor die twee plekken bij 

baseball heb je een  hele goede conditie voor nodig. Ik 

ben wel aan t werk voor conditie. Ik speel elke dag 

baseball. We hebben veel conditie training. We rennen 

zelfs met een vest waar gewichten in zitten. 

Nu ben ik in de league van 13-14 jaar. Het veld is groter 

geworden dus is het moeilijker om te winnen. Bij de 

league van 11-12 jaar was het veld kleiner.  Ik was heel goed 

in homeruns maar dat is nu een stuk moeilijker geworden.  

In januari komen scouts kijken. Ze gaan ons trainen en kijken 

hoe ver we kunnen gaan. Als de scouts je goed genoeg vinden 

dan kom je in de selectie.  

Ik zou naar Amerika gaan om te spelen/trainen met de selectie 

van 11-12 jaar. Maar door de coronasituatie is dat geannuleerd. 

Mijn droom is om in de Major League Baseball te spelen. Mijn 

favorite teams zijn Boston Red Sox (Xander Bogaerts), Dodgers 

(Babe Ruth).  

De beste speler in de Major league vind ik Ortiz van Boston Red 

Sox. Hij speelde de zelfde positie: 1st base. 



 
 

Gym van meester Patrick 
Vrijdag 11 december was de laatste dag van "Schoolsport Online" met 

het onderdeel side to side steps. 

Schoolsport Online bestond uit 3 onderdelen: 

- Evento 1 sit ups 

- Evento 2 squats 

- Evento 3 side to side steps 

Na 2 events hebben we de volgende resultaten 

binnen gekregen: 

Meisjes A 3e plaats 

Jongens A 2e plaats 

Meisjes B 1e plaats 

Jongens B 3e plaats 

Meisjes C 1e plaats 

Jongens C 1e plaats 

 

De eindscore is afhankelijk van de laatste resultaten (side to side 

steps) 

We zijn erg trots op alle kinderen die hebben meegedaan. Wat zijn we 

een sportieve school!!! 

Nog even afwachten wat de eindscore zal zijn. 

Groet, 

Meester Patrick 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kerstviering 2020  
Neemt u een kijkje in de vorige 

Mompie? Dan leest u wat er die dag 

gaat gebeuren. Via Klasbord krijgt u 

ook updates van de klassenleer-

kracht. Die kan beter vertellen wat 

hij/zij straks van de kids en ouders 

verwacht voor de viering in de klas. 

We maken er in ieder geval weer een gezellig 

feestje van!!!  

 

Denkt iedereen ook aan de Kerstpost?! 

Dit jaar heeft de kerstcommissie vanaf maandag 7 december een 

kerstbrievenbus in de hal bij de kleuters en bij de basis. Leerlingen, 

leerkrachten (en ouders     ) die altijd al graag een leuke kerstkaart of 

kersttekening naar hun favoriete vriend, vriendin, klasgenoot, juf of 

meester wilden sturen hebben nu de kans. Naam en klas van de persoon 

voor wie de kaart is moet er duidelijk op staan. Ook de naam van de 

afzender moet er staan! Op vrijdag 18 december gaan er twee 

kerstpostbodes langs om al deze mooie kaarten en tekeningen te 

bezorgen.  

 



 
 

 

 

 

 

Santa Run Sponsorloop                                                

Op dinsdag 15 december houden wij een Santa Run Sponsorloop. Alle 

kinderen van kleuter 1 t/m klas 6 doen hieraan mee. Per groep lopen zij 

zoveel mogelijk rondjes op het plein om geld in te zamelen voor de 

school. Dit geld is voor een deel bestemd om Covid kosten te dekken 

(handsanitizer, zeep, papieren handdoeken) en nieuwe airco’s aan te 

schaffen voor de school. Een deel van het geld zullen wij doneren aan 

“Happy 2 give back”. Het wordt een super gezellige, sportieve ochtend. 

De runners mogen in kerstsfeer aangekleed, bv Santa-pak, kerstmuts, 

of gewoon in de kerstkleuren rood en groen. Helpt u uw kind met het 

vinden van sponsors (oma, opa, ooms, tante’s, buren)? Elk kind krijgt een 

formulier mee, dat hij/zij uiterlijk 14 december terug moet brengen. 

Houd u a.u.b. de gegevens van de sponsoren goed in de gaten? Na de 

loop gaat dit formulier terug naar huis en kan het geld worden 

opgehaald. Uiteraard is het de bedoeling dat het geld voor 18 

december binnen is. Alvast dank voor de medewerking!  

Wij doen ons best om deze sponsorloop te ‘streamen’, 

zodat iedereen thuis ook kan meegenieten! Houd onze 

website maar goed in de gaten! 

 



 
 

Programma Santa Run dinsdag 15 december 2020  

We rennen per bouw. Terwijl de parallelklassen rennen, moedigen de 

andere klassen van de bouw de rennende kinderen aan. 

De kinderen hebben 15 minuten de tijd om zoveel mogelijk rondjes te  

rennen, als zij kunnen!!! 

 

Tijd  Klas  
Kleuters  

8.00 – 8.15 Kleuter 1a en b 

8.20 – 8.35 Kleuter 2a en b 

Onderbouw  

8.45 – 9.00 Klas 1a en b 

9.05 – 9.20 Klas 2a en b 

Middenbouw  

10.05 – 10.20 Klas 3a en b 

10.25 – 10.40 Klas 4a en b 

Bovenbouw  

10.50 – 11.05 Klas 5a en b 

11.10 – 11.25 Klas 6a en b 

De kleuters rennen een afstand van 50 m per rondje 

Klassen 1 en 2 een afstand van 100m per rondje 

Klassen 3 t/m 6 rennen een afstand van 150m per rondje 

Let op!                                                                                           

Alle kinderen mogen rennen, ook als ze geen sponsors hebben! 

Wij zullen erop letten, maar vragen ouders ook, om de kinderen erop te 

wijzen om niet door te gaan, als ze moe zijn geworden/ buiten adem zijn. 

Het moet leuk blijven! 

Het sporsorgeld kan op 16, 17 en 18 december worden meegegeven. 

Het geld kan ook overgemaakt worden op: RBC Bank SPCOA Mon 

Plaisirschool account nr: 0012188914. Meld duidelijk sponsorloop en naam 

en klas van uw kind. Sponsorloopformulieren en betalingen worden mede 

gecontroleerd door een bevoegde accountant. 
 



 
 

Jarigen met gezonde traktatie 

Deze week heb geen foto’s van 

jarigen van de leerkrachten 

doorgekregen. Volgende week vast 

wel. Iedereen is nu druk bezig met de 

voorbereidingen voor volgende week. 

Ik wil wel alle kinderen die deze week 

jarig zijn geweest van harte 

feliciteren.  

 

Belangrijke data: 

t/m 17 december: Kerstkaarten of kersttekeningen mogen in de                                                 

                                Kerstbrievenbus.   

14 december: Uiterlijke datum om sponsorkaart in te leveren. 

15 december: Santa Run Sponsorloop. 

16-17-18 december: Sponsorgeld ophalen en inleveren. 

18 december: Kerstviering op school in de ochtenduren. Kerstkaarten  

                      Worden uitgedeeld. 

21 december: Eerste vakantiedag. 

6 januari: Eerste schooldag van het nieuwe kalenderjaar! 

 

 

Namens het team een fijn weekend!  

Debby Arends-Gietel                                                                                                                                              

Schoolhoofd Mon Plaisir 

 


