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Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn 

wieken vind je toevlucht, zijn trouw is een veilig 

schild. Psalm 91:4 

 

Wij hopen dat alle kinderen en ouders in goede gezondheid verkeren en 

wensen allen die ziek zijn spoedig herstel. Wij vragen de Heer om zijn 

zegen over ons eiland en de wereld. Moge deze donkere wolk snel 

voorbij gaan. 

 

Schoolstart 2020-2021 

Het schoolbestuur heeft besloten om, conform het advies van de 

schoolhoofden en met navolging van de richtlijnen vanuit DVG, de 

scholen op 3 september te openen. Voor ons betekent dit het volgende: 

 

Kleuters 1 starten een dag eerder (= 2 september), zodat de kleintjes 

alleen die dag met hun ouders binnen mogen. Het gaat om twee 

groepjes per klas. Eén groep is er van 8:00 tot 10:00 en de volgende 

groep van 10:30 tot 12:30. Ouders hebben eerder al een bericht 

ontvangen maar zullen hierover deze week nog een bericht ontvangen. 

 

Kleuters 1 t/m klassen 5 starten officieel op 3 september.  50% 

Fysiek op school en 50% onderwijs op afstand. Dit gebeurt weer met 

twee groepen: de Blauwe beren en Rode reigers. U krijgt zo spoedig 

mogelijk meer informatie hierover.  



 
 

Klassen 6 starten ook op 3 september, maar met 100%. Zij zijn dus 

iedere dag op school. Deze klassen worden in drie groepen verdeeld. De 

leerlingen zitten in drie verschillende klaslokalen dezelfde lessen te 

volgen. Wij houden u regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen.  

 

 

Uitnodiging Welkomst Drive-thru 

Het hele team van de Mon Plaisir wil 

alle kinderen met hun ouders welkom 

heten. Dit jaar doen wij dat met een 

auto-drive-thru!!! 

Dat doen wij op dinsdag 1 september. 

Ouders en kinderen rijden het 

schoolterrein op en zullen in een 

parade langs de klassen rijden. Zo krijgen zij de 

gelegenheid om kennis te maken met de juf/meester en 

kunnen zij hun klaslokaal te zien. Het wordt een klein 

feestje! Hieronder volgt het schema wanneer de klas 

van uw kind aan de beurt is. Uiteraard komt u voor 

meerdere kinderen gewoon 1 keer langs.  

 

                                     

Namens het team een heel fijn weekend  

Debby Arends-Gietel                                                                                                                                             

Schoolhoofd Mon Plaisir 

Time-frame: Klassen 

8:00-9:00 Kleuter 1 en 2 

9:00-9:45 Klassen 5 en 6 

9:45-10:30 Klassen 3 en 4 

10:30-11:00 Klassen 1 en 2 


