
 
 

 

Mompie nummer 25 Vrijdag 15 mei 2020 

    Mon Plaisir Basis- en Kleuterschool, Schreuderstraat 1 

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

website:www.monplaisirschool.com 

 

 

Heropening school 

Premier Wever-Croes maakte in een 

persconferentie begin deze week 

bekend dat de scholen vanaf 

maandag 18 mei op eigen tempo en 

voor zover zij er klaar voor zijn, 

weer open kunnen. Dit, gezien het 

feit dat het aantal nieuwe corona 

casussen al ruim twee weken 

gestabiliseerd is. 

Van Directie SPCOA hadden wij op 

11 mei doorgekregen, dat er keuze 

was tussen 18 mei en uiterlijk 1 

juni om weer op te starten.  

Gezien de vele eisen die gesteld 

worden en de organisatorische 

voorbereidingen die getroffen 

moeten worden om zo veilig en 

hygiënisch mogelijk te kunnen 

functioneren, hebben wij 1 juni 

gekozen om weer te beginnen. 

Dit geeft ons iets meer tijd om in 

onze stuurgroep ( MT, IB, een aantal leerkrachten en onze SMW-er) 

aan de slag te gaan met het startklaar maken van onze school volgens 

de richtlijnen van het DVG. 



 
 

Komende twee weken zullen wij regelmatig contact hebben met alle 

betrokken instanties die zullen bijdragen tot een optimale, veilige 

heropening van de school. 

Zodra ons beleidsplan door het bestuur en de desbetreffende 

instanties is goedgekeurd zullen wij die met u delen. 

 

Belangrijke punten die u alvast mag weten 

• De klassen worden in twee groepen verdeeld 

• Een groep komt elke week op maandag en woensdag, de andere groep 

op dinsdag en donderdag 

• Om en om komt een groep ook op de vrijdag (dus drie dagen) naar 

school 

• Wij zullen zoveel mogelijk rekening houden met broertjes en zusjes. 

Helaas niet met vriendjes en vriendinnetjes of met de kinderopvang 

• Zieke kinderen (en leerkrachten) mogen absoluut niet naar school 

• Kinderen die op school ziek worden moeten meteen door ouders 

worden opgehaald en worden vóór einde van de 

schooldag aangemeld  bij DVG 

• Ouders mogen voorlopig niet meer het schoolterrein op 

• Veiligheid leerlingen, personeel en ouders staat te 

allen tijde voorop! 

 

Ik heb het vertrouwen dat wij samen, ook uit deze crisis, 

sterker en wijzer zullen komen.  

 

Van onze SMW-er 

 Alweer naar school  

Zoals u inmiddels heeft 

vernomen, gaan de scholen 

binnenkort weer open. Om de 

veiligheid voor de leerlingen en leerkrachten te kunnen 

waarborgen en verantwoord te kunnen werken hebben de 

scholen van SPCOA gekozen om in de week van 1 Juni 2020 



 
 

open te gaan. Veel kinderen hebben zin om weer naar school te gaan. 

Toch kan het best wel spannend zijn want we moeten gaan wennen aan 

het “nieuwe normaal”. Sommige dingen zullen anders zijn dan kinderen 

en ouders gewend zijn. Als ouder kan je al beginnen met het 

voorbereiden van je kind om terug naar school te gaan. In dit artikel 

kan je lezen wat je als ouder kan doen om je kind en je zelf voor te 

bereiden.  

“Het nieuwe normaal”  

Langzamerhand gaat alles weer open. Steeds meer mensen kunnen weer 

naar hun werk gaan (in plaats van thuis te werken) ook gaan er steeds 

meer bedrijven open. Wat we wel zullen merken is dat er overal 

aanpassingen zijn gekomen. Er wordt meer rekening 

gehouden met het afstand houden van elkaar en hygiëne. 

Op school zullen er ook verschilleden aanpassingen 

komen. Het is goed om met je kind aandacht te hebben 

voor de verandering in de nieuwe situaties. Kinderen 

kunnen hier over het algemeen goed mee omgaan. Toch 

is het wel fijn om het hier van tevoren over te hebben. 

Zo worden vragen beantwoord of zorgen besproken.  

 Tip: Als ouder kan je je kind vertellen hoe het op je werk gaat, of als 

je boodschappen gaat doen. Vertel wat er nu anders gaat bijvoorbeeld 

met minder mensen tegelijk in een supermarkt of het plexiglas voor de 

medewerker bij de kassa, peilen die een verplaatsingsrichting aangeven 

of stippen die aangeven hoeveel afstand je van elkaar moet houden.  

 

Binnenkort worden de ouders geïnformeerd over hoe “het nieuwe 

normaal” op school zal zijn. Als je deze informatie hebt ontvangen, 

bespreek het dan met je kind en geef ruimte voor de reactie van je 

kind en stel een aantal vragen. Zo kom je erachter wat je kind 

bezighoudt en of ze vragen of zorgen hebben over het weer naar school 

gaan.  

 

 



 
 

Voorbereiding eerste schooldag.  

Sommige kinderen hebben zin om weer naar school te gaan en sommige 

niet. Wat belangrijk is als ouder(s) dat je de voorbereidingen afstemt 

op jouw kind(eren). Als ouder kan je samen met je kind een 

aftelkalender maken om zo samen af te tellen naar de dag dat school 

weer begint.  

Kinderen kunnen het om verschillende redenen spannend vinden om 

weer naar school te gaan. Neem de redenen en hun gevoelens altijd 

serieus, het mag er zijn. Blijf zelf zoveel mogelijk rustig en praat 

erover. Luister en kijk goed naar je kind en probeer samen te benoemen 

wat er spannend is. Misschien kun je de zorgen van jouw kind al voor 

een groot deel weghalen. Praat ook met elkaar over wat de leuke kanten 

zijn van teruggaan naar school bijvoorbeeld het weerzien van vriendjes 

of vriendinnetjes, het samen spelen, leuke dingen op school doen, de juf 

of meester weer zien.  

Soms is een verandering ingrijpender voor ouders dan voor kinderen. 

Misschien heb jij als ouder meer behoefte aan een groots aftellen en 

voorbereiden, dan je kinderen.  

 Tip: Maak een collage van de leukste dingen die je tijdens de periode 

dan je thuis bent geweest, hebt meegemaakt. Zo kan je kind hier leuk 

over vertellen in de klas tijdens de eerste schooldag.  

 

Nieuw dagritme  

De afgelopen tijd moesten de kinderen thuis onderwijs krijgen. Ze 

moesten daarom niet zo vroeg opstaan om naar school te gaan en 

misschien gingen ze soms ook wel later naar bed. Het kan dat jullie 

ochtendroutine en avondroutine daardoor wat is veranderd. Het is 

prettig voor je kind en voor jullie als gezin om weer aan het schoolritme 

te wennen voordat de school begint. Zet in de laatste week voordat 

school gaat beginnen de wekker op tijd. Zo zijn jullie bij de start van 

school alvast weer wat meer gewend.  

 

 



 
 

Hygiëne  

Op school zal er veel aandacht worden besteed aan hygiëne:  

 Extra vaak handen wassen  

 Hoesten en niezen in je elleboog  

 Misschien wordt speelgoed extra vaak schoongemaakt.  

 

Besteed thuis ook nog extra aandacht aan deze regels. Zo zien de 

kinderen dit als normaal wanneer ze weer naar school gaan. Vertel je 

kind nog een keer hoe belangrijk het is om de hygiëneregels te volgen.  

Maak je als ouder zelf zorgen dat je kind naar school moet?  

Het kan zijn dat je je als ouder om verschilleden redden zorgen maakt 

dat je kind weer naar school gaat. Het is belangrijk om zoveel mogelijk 

rustig te blijven, zodat je kinderen deze zorgen niet overnemen. Praat 

erover met een huisarts, de leerkracht, een vriend of vriendin of een 

familielid. Dit kan al een deel van je zorgen wegnemen of een oplossing 

voor jouw zorgen opleveren. 

 

Faridy Kleinleugenmors-Raphaela SMW-er SPCOA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Brief van Colegio Arubano 

 
Aan de schoolbesturen en  
de schoolhoofden van de  
basisscholen  
Oranjestad, 7 mei 2020  
Onderwerp: bevestiging ontvangst 
aanmeldingsformulieren basisscholen  

 
COLAUA: 2019/2020-271  
 
Geachte schoolbesturen/schoolhoofden,  
 
 
Hopelijk doen jullie het allemaal goed.  
Hiermee stellen we u op de hoogte dat de aanmeldingsformulieren van uw school 
in goede orde zijn ontvangen.  
Momenteel zijn we druk bezig met de verwerking en controle hiervan. Rond eind 
mei / begin juni ontvangen de basisscholen per e-mail de inschrijfformulieren met 
alle nodige informatie voor de leerlingen die toegelaten zijn.  
Leerlingen die niet toegelaten zijn, zullen ook middels een aparte brief 
geïnformeerd worden.  
 
 
Hopend u voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Met vriendelijke groet, __________________  
M. Jimenez-Angela  
Conrector Ciclo Basico 
 



 
 

Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen 

ook thuis heel veel leren. 

 

Klas 5A met de kunstopdracht: “Het meisje met de parel” 
 

 

 

 

 



 
 

 

Nou ja, 

meisje??!! ☺ 

 

Kunst blijft 

kunst! 

 

Good job 

Morris! 

 

 

 

 

 

 

 

 

In klassen 2A en 2b kregen de kinderen de opdracht om thuis een 

theater te maken: 



 
 

 

 

Khloe, Sophie-Belle Gerard 

en  Caiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Zo vond Emilie uit klas 2B tijdens een wandeling een aangespoelde 

zuterhaai. Ook heeft zij het graf van hun hond die vorig jaar was 

overleden weer mooi gemaakt en heeft zij zonder zijwieltjes leren 

fietsen. Helemaal top, Emilie! 
 

 

Klassen 4A/4B deze week met een       

‘Bak-Challenge” op het rooster: 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Amy, Jayline, Kaylani, Mackenzie, 

Chloe en Kayla. Alles ziet er heerlijk 

uit! 



 
 

Wilt u nog meer foto’s van deze of andere klassen bekijken? 

Neem een kijkje op onze website: www.monplaisirschool.com → multimedia -> kies uw 

klas... 

 
Voorbeeld:  
https://www.monplaisirschool.com/foto-s-klas-5a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het team een heel fijn weekend  

Debby Arends-Gietel 

Schoolhoofd Mon Plaisir 
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