
 
 

 

Mompie nummer 24 Vrijdag 8 mei 2020 

    Mon Plaisir Basis- en Kleuterschool, Schreuderstraat 1 

tel 5821748/ 5883590/5836110  e-mail: monplaisirbasis@setarnet.aw     

website:www.monplaisirschool.com 

 

Uit haar verschijning spreken kracht en waardigheid, de dag van 

morgen ziet ze lachend tegemoet. (Spreuken 31:25) 

 

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan 

edelstenen. (spreuken 31:10) 

 

It’s a girl 

Op 19 april is Sean Andrei uit 

klas 4B de trotse broer 

geworden van een heel lief 

meisje. Dit meisje heet 

Isabella Andrea Andrei. Wij 

feliciteren Sean en zijn familie met de nieuwe 

aanwinst. Heel veel geluk met de nieuwe baby. 

 

Condoleance 

Deze week is de opa van Yair Jack uit klas 4B overleden. Wij 

wensen Jair en zijn familie heel veel sterkte in deze moeilijke 

tijd. 

 

Ouderbijdrage                                                                                                       

Binnenkort krijgt u vanuit SPCOA weer een brief omtrent 

betaling van de ouderbijdrage. Omdat het voor ons als 

school erg belangrijk is dat het schoolgeld correct betaald 

wordt stuur ik nu vast de gegevens die nodig zijn voor 

ouders om deze betalingen te regelen. Als school krijgen wij 

van de leerlingen voor wie het schoolgeld betaald is een klein 



 
 

deel die wij mogen besteden aan extra activiteiten voor onze leerlingen. 

Denk aan o.a. school- en klassenuitjes, vieringen en extra 

knutselmateriaal. De ouderbijdrage is voor de kleuterklassen 1 en 2 

Awg 425,= per kind per jaar en voor de klassen 1 t/m 6 Awg575,= per 

kind per jaar. Nieuwe leerlingen betalen Awg 100,= extra aan 

inschrijving. Betalen via/bij RBC Royal Bank:SPCOA Ouderbijdrage 

40120381. Vermelt naam van het kind en klas. Alvast bedankt voor de 

medewerking. 
 

N.B.: Als de scholen straks weer opengaan zullen wij meer dan 

ooit moeten zorgen dat de hygiene op orde is. Er zal veel geld 

aan zeep, handsanitizers en papieren handdoeken besteed 

moeten worden. Ook dit zal uit ons onderhoudsgeld betaald 

moeten worden. Extra kosten waar wij niet op voorbereid waren 

(en de overheid herhaalt steeds dat er geen geld is!).   

Uw ouderbijdrage gaat dus harder nodig zijn. 

Weet, dat u een betalingsregeling kunt treffen indien u dat nodig 

acht!  

 

Heropening scholen 

Wij weten nog niet wanneer/of de scholen dit 

schooljaar weer opengaan. We weten wel, dat 

de schoolbesturen aanstaande maandag 

overleg hebben met het Crisisteam. Wij 

hebben gevraagd om minimaal twee weken 

voor heropening bericht te krijgen, zodat wij 

naar behoren de logistieke zaken kunnen 

voorbereiden. Ouders zullen zodra wij op de 

hoogte zijn, de datum van heropening van ons 

doorkrijgen.  

Voor de veiligheid van kinderen, leerkrachten 

en ouders zullen veel dingen anders zijn dan 

normaal. Wij vertrouwen erop, dat wij op het 



 
 

juiste moment veilig en wel met onze kinderen weer op school aan de 

slag mogen (door)gaan.  

 

Zittenblijven op de Mon Plaisir 

Wij van de SPCOA-scholen behouden onze overgangsnormen, alleen 

baseren wij het overgaan of zittenblijven, door de omstandigheden 

waarin wij nu verkeren, op twee i.p.v. drie schoolrapporten. 

Covid-19 kwam net op het moment, dat onze tweede rapporten helemaal 

afgerond waren. Dat is een meevaller in deze situatie, omdat wij als 

school na twee rapporten naar omstandigheden genoeg informatie 

hebben om te evalueren of een leerling klaar is voor het volgende 

leerjaar. Wij hebben regelmatig overleg gehad (leerkrachten/MT/IB) 

over al onze leerlingen en hun vorderingen. Heel zwakke leerlingen, die 

een onvoldoende eerste en tweede rapport hebben, hebben baat bij een 

herhalingsjaar en laten wij doubleren.                                                                                                                         

Bij twijfelgevallen (=leerlingen die randje kantje over zouden kunnen 

met het gemiddelde van de twee rapporten) bespreken wij met de 

ouders wat het beste is voor het kind.  

Waar voortaan strenger op gelet gaat worden is het feit, dat kinderen 

die het straks niet goed doen op de Mavo niet zullen blijven zitten; die 

gaan naar de EPB. En zullen leerlingen die het op de  Havo niet goed 

doen naar de Mavo zakken. Wij volgen vanaf kleuter 1 onze leerlingen 

heel goed en streven ernaar leer- en/of ontwikkelingsproblemen zo 

vroeg mogelijk te signaleren en aan te pakken. De meeste zittenblijvers 

zitten bij ons dan ook in klassen 1 en 2. Dat zijn de belangrijkste 

 klassen om te herhalen, want daar wordt de allereerste basis gelegd. 

Hieronder een voorbeeld van het schooljaar 2017-2018, wat bij ons een 

min of meer doorsnee schooljaar is geweest.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuisleren 

Vanaf het eerste moment dat de scholen door Covid-19 gesloten waren, 

zijn wij zo goed als het kon overgegaan tot onderwijs op afstand. We 

zijn nog steeds bezig met het medium wat we willen gebruiken. De 

inhoud en uitvoering kan nog beter vorm gegeven worden. Dit gaat 

echter zo snel als het gaat, omdat we van verschillende anderen 

afhankelijk zijn. Toch zijn wij (en vele ouders) helemaal niet 

ontevreden.  

Meerdere lessen achter elkaar over langere tijdsperiode, zoals voor 

het voortgezet kan, is niet haalbaar voor een basisschool, omdat de 

concentratiespan van jonge kinderen en de hulp die ze nodig hebben bij 

gebruik van een device het niet toelaat. Van 8 tot 12 bijvoorbeeld 

achter een scherm zitten en lessen volgen gaat in de praktijk echt niet 

bij kinderen van 4-12 jaar. Denk ook aan aantal beschikbare devices in 

een gezin met meedere kinderen. Daarnaast hebben ook niet alle 

School: Mon Plaisir Basis klas

klas gesl. aant. door- zitten- overige of

gesl. aant. over over w. zitten- naar het (6de) stroom blijvers onbekend

leeftijd blijvers speciaal epb mavo havo 0

onderw. m 16 16 0 0 7 9 0

m 11 10 1 0 0 6A v 12 12 0 0 8 4 0

1A v 16 15 0 1 0 tot. 28 28 0 0 15 13 0

tot. 27 25 1 1 0 m 10 10 0 0 6 4 0

m 10 10 0 0 0 6B v 16 16 0 0 3 13 0

1B v 18 15 1 1 1 tot. 26 26 0 0 9 17 0

tot. 28 25 1 1 1 m

m 10 9 0 1 0 v

2A v 14 14 0 0 0 tot.

tot. 24 23 0 1 0 Totaal m 0 13 13 0

m 12 8 2 2 0 Totaal v 0 11 17 0

2B v 13 12 0 1 0 Totaal 0 24 30 0

tot. 25 20 2 3 0

m 12 11 1 0 0

3A v 13 11 2 0 0

tot. 25 22 3 0 0 gesl. = geslacht

m 13 12 1 0 0 m = mannelijk

3B v 12 12 0 0 0 v = vrouwelijk

tot. 25 24 1 0 0 tot. = totaal

m 11 11 0 0 0 aant. = aantal

4A v 16 16 0 0 0 over w. l. = over wegens leeftijd

tot. 27 27 0 0 0 onderw. = onderwijs

m 13 13 0 0 0

4B v 12 12 0 0 0

tot. 25 25 0 0 0

m 13 12 0 1 0

5A v 13 12 1 0 0

tot. 26 24 1 1 0

m 17 17 0 0 0

5B v 9 9 0 0 0

tot. 26 26 0 0 0

Leerresulaten van het schooljaar 2017  - 2018 , in te dienen bij de inspectie in tweevoud,  

en in enkelvoud bij het schoolbestuur vòòr 15 september

voortgezet onderwijs

Leerlingen

Leerlingen

doorstroom naar



 
 

kinderen een eigen ‘rustige’ ruimte om zo lang achter elkaar 

geconcentreerd te kunnen werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajudo na Aruba # Covid-19 (herhaling) 
De mama van Zoë en Seb Vroegh en de mama van Emily Huijbers 

hebben een heel mooi project opgestart, waarbij zij bewoners van ons 

eiland die hun baan/inkomen hebben verloren door het Corona virus 

helpen met voedselpakketten die zij twee keer per week rondbrengen. 

In een korte tijd hebben zich al zo’n 1500 gezinnen (met jonge 

kinderen en tieners) aangemeld.  

Op dit moment is er heel veel vraag naar rijst, bonen, ingeblikt 

voedsel, kinderkleding, speelgoed, luiers en babyvoeding.  

Elke zaterdag en zondag zijn ze van 9 AM tot 12 PM aanwezig op 

Cumana 78L waar iedereen middels een “drive through” donaties kan 

afgeven.  

Wij vragen onze Mon Plaisir ouders om, waar mogelijk, hieraan mee te doen. U kunt 

ze bellen als u vragen heeft.  Bibi Louwers op 5697343 en Eline Huijbers op 

5677685. Zij hebben ook een FB pagina https://www.facebook.com/Ajudonaaruba/   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto Rapportage Thuis leren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Nisha uit klas 4A oefent op spellingoefenen.nl 



 
 

 

 

 

Creatief schrijven en thema “Leeuw” in klas 1A van juf Susan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Benjamin 

Molina klas 1A 

 

 

 

 



 
 

 

Zonnestelsel en Earth day geknutseld door Xavi Muyale en Adriana Tromp uit klas 

3A van Juf Paola. 

 

 

 

Namens het team een heel fijn moederdag-

weekend  

Debby Arends-Gietel 

Schoolhoofd Mon Plaisir 

 

 

 


