
 
 

 

Mompie nummer 3 vrijdag 11 september 2020 
 

Mon Plaisir Basis- en Kleuterschool, Schreuderstraat 1 tel 5821748/ 

5883590/5836110  e-mail: info@monplaisirschool.com   

website:www.monplaisirschool.com 

 

Moge onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft 

getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, u 

aanmoedigen en sterken in al het goede dat u doet en zegt. Tess. 2: 16-17 

 

De eerste anderhalve week zit erop. Aan het begin was het even wennen 

aan de dagen en tijden voor de reigers en beren, maar dat loopt nu prima. 

  

Wij zijn heel erg blij met de beslissing om voorzichtig te starten met 

50% op school en 50% op afstand. Aruba kent nu over de 1350 actieve 

casussen van C-19 en ook in de familie Mon Plaisir zijn er gezinnen die 

hiermee te kampen hebben. 

 

 In de eerste schoolweek waren er 14 leerlingen niet op school, omdat 

ouders bang zijn (kwetsbare mensen in het gezin) Er zijn 8 ouders C-19 

positief getest (wij weten ook dat er ouders zijn die in de vakantie ziek 

zijn geweest en ondertussen weer beter zijn). We hebben 1 leerling in 

isolatie en ruim 9 leerlingen samen met hun ouders/familie in 

quarantaine. Wij danken alle ouders voor de openheid en het eerlijk 

doorgeven van de situaties aan de school. Wij wensen jullie allemaal ook 

een spoedig en goed herstel. 

 



 
 

Omdat wij met Covid weer in een behoorlijke piek zitten, hebben wij 

besloten om t/m 18 september te blijven op 50% met lestijden 8-12 uur. 

Vanaf 21 september blijven de kinderen voor 50% naar school gaan, maar 

gaan de lestijden wel terug naar 8 tot 13:03 voor de basis en 8 tot 12:30 

uur voor de kleuters.  

Let op: we houden de blauwe beren en rode reigers aan; alleen de 

tijden veranderen vanaf 21 september!! 

 

Wekelijks zullen wij met het team en de betrokken instanties de 

situatie bekijken. Onze wens is om z.s.m. terug te gaan naar 100% 

onderwijs op school. Wij willen dit wel op een weloverwogen en veilige 

manier doen.  

 

Organisatorisch en onderwijsinhoudelijk is ook voor ons die 100% veel 

gemakkelijker. Niemand op de Mon Plaisir School heeft minder werk bij 

50% school en 50% op afstand. Integendeel!! Aan voorbereidingen, 

mailwisselingen, bijhouden van de website, vergaderingen, organiseren 

van drive-thru’s, helpen bij in- en uitstappen in de hete zon, online 

contacten met ouders en leerlingen na school, contacten met DVG en 

Crisisteam etc. zijn wij langere uren aan het draaien.  

Wij zijn heel tevreden met hoe onze ouders hierin meewerken en hun 

begrip tonen. Wij snappen dat niet alle ouders het gemakkelijk hebben, 

maar samen moeten wij oplossingen zien te vinden. Niemand heeft voor 

deze situatie gekozen. Wanneer U zich zorgen maakt, vragen, op- en/of 

aanmerkingen heeft mbt Covid-maatregelen binnen de school dan kunt 

U deze altijd naar ons mailen. 

 



 
 

Alle leerlingen krijgen werk mee naar huis dat 

zij moeten maken op de dagen die zij niet op 

school zijn. Dit werk kunnen zij zelfstandig 

maken, zonder hulp van ouders. In de klas 

wordt er intensief instructie gegeven (met 

50% gaat dit veel beter) en thuis gaan ze aan 

de slag met verwerking van de aangeboden 

leerstof. Sommige leerlingen vragen thuis toch 

wat meer aandacht. Bijvoorbeeld kinderen die 

zonder Covid ook extra aandacht/bijlessen 

nodig (zouden) hebben.   

 

Als school vragen wij van ouders om: 

* erop toe te zien dat het opgegeven schoolwerk (netjes) gemaakt 

wordt. 

* erop toe te zien dat het werk en de mapjes altijd weer mee naar 

school gaan 

* door te geven aan de leerkracht wanneer het niet lukt, bijv op het 

moment dat u als ouder veel moet uitleggen/les geven. 

* te regelen dat het kind een device heeft om bepaalde online 

opdrachten uit te voeren en om skype/videocall/whatsapp contact met 

de leerkracht te onderhouden. Graag horen wij van u, indien dit niet 

mogelijk is. 

* kinderen voorlopig niet bij elkaar te laten logeren/spelen. Dit advies 

is op ervaring gebaseerd. 

 

Voor kleuters en klassen 1 gaat dit wat moeilijker, omdat daar de 

lessen meer fysiek plaatsvinden. Vooral in deze klassen is het extra 

belangrijk om de communicatie op Klasbord goed in de gaten te houden. 



 
 

Voor kinderen die niet op school komen (Keuze ouders , 

isolatie of quarantine) geldt dat er vanuit de school 

pakketjes en informatie worden meegegeven.De 

leerkracht doet de extra moeite om te zorgen dat er 

geen achterstand ontstaat. Ouders dienen er zelf voor 

te zorgen dat het werk gedaan wordt en indien nodig 

extra begeleiding komt. Onduidelijkheden kunnen 

tijdens de wekelijkse skypecontact tussen leerkracht en 

leerling besproken worden.  

Komende weken, doch uiterlijk 30 september, kunt u een uitnodiging 

verwachten voor een kennismakingspraatje met de klassenleerkracht. 

De juf/meester zal zich voorstellen en vragen hoe het met het kind 

gaat. Dit kan individueel of met een groepje ouders. Vertel alles wat 

voor ons belangrijk is om te weten, zodat wij uw kind(eren) nog beter 

kunnen begeleiden.  

Op onderstaande pagina van onze website kunnen alle ouders 

kennismaken met het team van de Mon Plaisir voor het schooljaar 

2020-2021. Klik en bekijk de filmpjes maar samen met de kids ☺. 

 

https://www.monplaisirschool.com/kopie-van-onze-school 

 

https://www.monplaisirschool.com/kopie-van-onze-school


 
 

Levi Keteldijk had 

afgelopen week een 

BMX-competitie in 

South Carolina V.S. 

Daar was een hele 

sterke competitie 

met internationale 

deelnemers. De baan 

heette Rockhill. Levi 

oefent 5X per week. 

Twee keer 

krachttraining om 

de benen sterk te 

krijgen. Bij Tanki 

wordt klimmen 

geoefend. Lange 

afstanden oefent hij 

ook. Bij Jaburubari 

en Street wise 

oefent hij op de 

baan. Bij Rockhill 

heeft Levi 3 finales 

gefietst. Zijn 

resultaten waren 5e, 

4e en 2e plaats. 

Daarmee heeft hij 

punten gewonnen, waarmee hij naar een hoger niveau kan. Nu is hij nog 

intermediate, maar hij hoopt snel bij de experts te komen. De volgende 

wedstrijd is in Houston. Wij wensen Levi heel veel succes!  



 
 

Uit klas 3A waren D’nice en Emily jarig. Helaas geen foto’s, 

omdat wij dat in de drukte zijn vergeten door te geven aan 

de nieuwe juffen. Toevallig had ik van de papa van Emily 

wel een foto van de traktatie van Emily. 

Ellah Tromp uit kleuterklas 2B van meester Menno is 5 

jaar geworden en trakteerde op leuke kleurboekjes en 

kleurpotloden.Pabien D’nice, Emily en Ellah! 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

Debby Arends-Gietel                                                                                                                                             

Schoolhoofd Mon Plaisir  


