
 
 

 

Mompie nummer 17 vrijdag 4 januari 2021 

Mon Plaisir Basis- en Kleuterschool, Schreuderstraat 1 

tel 5821748/ 5883590/5836110  e-mail: info@monplaisirschool.com   

website:www.monplaisirschool.com 

 
 “Ikzelf sta je terzijde. Ik zal je overal beschermen, waar je ook gaat”. Genesis 

28:15 

“Gods weg is volmaakt, het woord van de Heer is zuiver, een schild is Hij voor allen 

die bij hem schuilen”.Psalm 18:31 

Namens het team wens ik alle kinderen, ouders en 

familie een heel goed jaar 2021. Gods rijkste zegen 

voor een gezond en gelukkig jaar. 2020 was een 

jaar om bij stil te staan. Een jaar waar heel veel 

gebeurd is. Een jaar waar vele mensen financieel 

en/of in de familie of vriendenkring verlies 

hebben geleden. Maar het was ook een jaar waar 

wij heel veel geleerd hebben. Wij mogen daarom, ondanks 

de minder goede dingen, ook voor het jaar 2020 dankbaar zijn.                                                   

Laat ons vol goede moed en geloof 2021 binnen gaan. Samen kunnen wij 

er een mooi jaar van maken. Met Gods wil, een beter jaar.  

 

Zo zeggen de kinderen uit klas 1A van juf Susan: BON ANJA! 



 
 

Welkom broertje van Gerard 

Gerard de Veer is de trotse broer geworden van Joseph. Wij wensen 

Gerard en zijn ouders heel veel geluk met de nieuwe aanwinst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Fun Sponsorloop 

De Santa Fun Run was een groot succes. De kinderen hebben die dag 

erg genoten. Wij danken alle ouders die hebben meegewerkt en 

bijgedragen.                                                                                                   

Elke leerkracht heeft de sponsorbriefjes en het geld van zijn/haar 

eigen klas verzameld en in een grote envelop gedaan. Elke envelop is  

verzegeld en op de laatste schooldag voor de vakantie in een veilige 

kluis gedaan in het bijzijn van de voorzitter van de SPCOA en het 

schoolhoofd. Volgende week wordt de inhoud van alle enveloppen geteld 

en op de bank gestort. Dit gebeurt in het bijzijn van leerkrachten, 

schoolhoofd, bestuursleden en een oudercommissielid. Volgende week 

leest u in de Mompie en op klasbord hoeveel wij hebben opgehaald. Zes 



 
 

ouders hebben online het sponsorgeld 

gestort. Vier enveloppen zijn deze week nog 

binnengekomen. Danki, danki danki!!!  

 

 

 

Doorstroom- en verkeerstoets 

De afname van de doorstroomtoetsen voor de 6e klassers staat gepland 

om plaats te vinden op 21 en 22 april 2021. Dit is een landelijke toets 

die door alle 6e klassers van Aruba wordt gemaakt. Deze toets meet of 

de leerling een EPB-, MAVO- of HAVO-niveau heeft gehaald. 

 

Binnenkort krijgt u van het Mon Plaisir College uitgebreide 

informatie over onze HAVO. Houd onze website in de gaten; het 

wordt een informatief filmpje! 

 

Het verkeersexamen (dit jaar voor klassen 5 en 6) zal plaatsvinden op 

11 mei 2021. 

 

Wij wensen alvast onze 5e en 6e klassers heel veel succes. 

 

 

 

 

Studiedag 

Op dinsdag 9 februari houden wij met het hele team een studiedag. Dit 

betekent dat alle kinderen, van kleuter 1 tot en met klas 6, die dag geen 

school hebben! 



 
 

Blij dat de school weer begonnen is 

Alice Jacobs uit klas 2B was zo blij dat de 

school weer begon, dat zij spontaan de 

werksters ging helpen met de schoonmaak. 

Way 2 go, Alice. 

 

 

 

Berichtje van een eerlijke ouder 

Bon tardi Debby, 

Bij het zojuist uitparkeren aan het begin 

van de George Maduro straat/tegenover de 

kapper heb ik volgens mij een heel klein beetje een andere auto 

geraakt. Op mijn auto is niets te zien maar nadat ik het rondje maakte 

was helaas de auto al weg. Het kan maar een minimaal krasje zijn maar 

ik wil dit wel even netjes oplossen als er schade is.  

 Mocht iemand zich melden zou je dan hem/haar naar mij willen 

doorsturen. Ik zal aankomende week ook kijken of ik de auto weer 

tegenkom. Het ging volgens mij om een witte Suzuki S-Cross maar ik 

heb het kenteken niet.  

Bon weekend!  

Reinier Kooi  

tel: 592-0111 

 

 

 

 

 

 



 
 

Klas 6A werkt goed samen 

Naast het feit dat wij veel plezier hebben gehad bij het maken van de 

kerststal, zijn er ook veel 21e eeuwse vaardigheden aan bod gekomen 

zoals: creatief nadenken, samenwerken, problemen oplossen, 

communiceren, sociale vaardigheden, kritisch denken en zelfregulering. 

Ik ben heel erg trots op de kinderen! Ze hebben heel erg hun best 

gedaan en waren ontzettend gedreven en betrokken. Good job 6A! 

Juf Vivian 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Resultaat  → 

 



 
 

Leesplezier in klas 1A van juf Susan 

 

 

 

 



 
 

Gymles (meester Patrick 

Schoolsport online:                                                             

De resultaten van Schoolsport online zijn 

binnen! Mon Plaisir heeft het fantastisch 

gedaan. Jongens A 3e plaats, Meisjes A 2e 

plaats, Meisjes B 1e plaats, Jongens B 3e 

plaats, Jongens C 1e plaats, Meisjes C 1e 

plaats.                                                                            

Voor de kampioen en sub kampioen is er een 

trofee en een certificaat. Nogmaals 

gefeliciteerd! 

Meester Patrick 

 

Luizencontrole 

Aanstaande maandag zal er weer een 

luizencontrole zijn. Alle hoofdjes worden gecontroleerd. Kinderen bij 

wie dode luizen en neten worden geconstateerd krijgen een briefje mee 

en worden dinsdag weer gecontroleerd. Bij levende luizen worden 

ouders gebeld om het kind op te halen. Controleer dit weekend nog de 

haren van uw kind. Dit kan voorkomen dat u maandag gebeld wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Schoolfoto’s 

Het is weer zover. Deze maand worden de klassenfoto’s voor het 

schooljaar ’20-‘21 gemaakt. Volgende week gaan de enveloppen mee naar 

huis voor het bestellen van de pakketjes. Van alle kinderen worden de 

foto’s gemaakt. Maar ouders zijn niet verplicht om die te kopen! U 

krijgt via klasbord te horen, wanneer de klas van uw kind aan de beurt 

is. Dit jaar doen we bij de ‘gekke’ klassenfoto iedereen met een 

mondkapje of faceshield op. De kinderen nemen die zelf mee, als zij die 

hebben.  

 

Jarigen met gezonde traktatie 

 

Uit kleuterklas 2B van meester Menno: Tysir met fruitspiesjes en leuke 

flesjes handsanitizers, Laura met grappige bananen en William met een 

leuk zakje met een verrassing voor de klasgenoten. Pabien! 

 



 
 

Klas 2B van juf Natasja: Mila met leuke doosjes met verrassing en 

Samuel met lekkere spiesjes. Pabien! 

 

Varun uit klas 3A van juf Roos, met juice en 

een appel.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Namens het team, een heel fijn weekend, 

Debby Arends-Gietel 

Schoolhoofd Mon Plaisir School 


