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Beste wensen voor een gezond en gezegend jaar 2020. Heel veel geluk in 

grote en kleine dingen. Heel veel tijd en geduld met de kinderen. Goede 

en fijne samenwerking Leerkracht-Kind-Ouders.  

 

Winnaar kerstdeur Mon Plaisir 2019                     

Juf Susan en klas 1A hebben de eerste prijs 

gewonnen met de best versierde deur. 

Pabien! Dank aan alle ouders 

die de tijd hebben genomen 

om digitaal te stemmen. 

December 2020 weer ☺. 

Het wisseltrofee 2019 is nu in 

klas 1A. Dank aan Odubros 

CNC Cutting and welding voor 

deze mooie trofee.  

 



 
 

 Beveiliging met camera’s 

Sinds de kerstvakantie is onze school voorzien 

van beveiligingscamera’s. Hiermee willen wij nog 

beter toezicht houden op onze leerlingen, hun 

bezittingen, het schoolmateriaal en het 

schoolgebouw. Op dit moment kan het 

managementteam via de mobiele telefoon de 

verschillende delen van het gebouw/terrein 

zien. Binnenkort komen er nog twee grote 

schermen in de kantoren.  

Wij danken de ouders van Ralph en Alec 

Antersijn voor dit mooie, maar vooral ook 

waardevolle cadeau. Hun bedrijf, Bossi 

Security, heeft alle camera’s gedoneerd en 

geinstalleerd. Straks ook de twee monitors. Super bedankt!  

 

 

Kleuterklas 1A van juf Raideline 

 
Knippen, 

scheuren, 

plakken 

en verven 

bij juf 

Raideline 

in de klas. 

 

 

 
 
 



 
 

 

 
 

 

 

Zo heetten de kinderen van klas 1A het nieuwe jaar welkom. Met 

kinderchampagne, fruit en thuisgebakken poffertjes van juf Susan.  

 

                                  Bon anja 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Happy New Year 

 

 

Inloopmiddag 

Op donderdag 16 januari is er inloopmiddag voor klassen 1A (juf 

Susan), 1B (juf Rachel), 2A (juf Anne) en 2B (juf Natasja). Wederom 

verwachten wij alle ouders om schriftjes en werkjes van hun kinderen 

te bekijken. 

 

CORRECTIE 

Op onze website stond dat de laatste schooldag op 

donderdag 9 juli zal zijn. Dit was FOUT!! De laatste 

schooldag is op vrijdag 10 juli. De eerste vakantiedag zal 

zijn op maandag 13 juli 2020! 

Inmiddels staat het nu wel correct op 

www.monplaisirschool.com  

http://www.monplaisirschool.com/


 
 

Studiedag SAM 

Op maandag 27 januari zijn de basisschoolleerkrachten van 

Mon Plaisirschool aan de beurt voor het volgen van een 

studiedag in het kader van SAM; Scol Arubano Multilingual.                                      

De kinderen van klassen 1 t/m 6 hebben dan geen 

school. Voor de kleuters is er die dag gewoon school. Alle 

scholen van Aruba doen mee met SAM. Elke school op eigen tempo. De 

scholen van SPCOA blijven instructie geven in het Nederlands. Het 

enige wat hier veranderd is, is dat er ook Papiamento-lessen worden 

gegeven. Hier zijn wij drie jaar geleden reeds mee begonnen. Behalve 

Papiamento besteden wij ook aandacht aan Spaans en Engels. De 

bedoeling is dat deze vier talen vanaf kleuter 1 aandacht krijgen. In de 

lagere klassen gaat het meer om familiarisatie met deze talen aan de 

hand van versjes en liedjes. Kinderen krijgen bijvoorbeeld tijdens 

kringgesprekken de gelegenheid om in hun eigen taal 

(Spaans/Engels/Papiaments/Nederlands) iets te vertellen. 

Wij zullen proberen om regelmatig iets over SAM in de Mompie te 

schrijven; een soort SAM-hoekje in de Mompie. 

 

Schoolfoto 

Binnenkort komt Artphoto weer naar 

school om de jaarlijkse schoolfoto’s te 

maken. Ook dit jaar weer zijn de 

pakketjes van 15 florin en de extra 

broertjes/zusjesfoto’s verkrijgbaar voor 

5 florin. De kinderen hebben afgelopen 

dinsdag de envelop meegekregen. Bent u 

geinteresseerd, dan kunt u uiterlijk 27 

januari de envelop voorzien van gegevens 

en het geld meegeven naar school. Op 27 

januari start Artphoto met de vier 

kleuterklassen. Van alle kinderen worden foto’s gemaakt. Ook als u die 

niet besteld heeft. Die foto’s zijn nodig voor het LVS. 



 
 

Jarigen met gezonde traktatie 
 

Varun Jagir 

uit klas 2A 

trakteerde op 

bananen, juice 

en een 

potlood. 

Gerard de 

Veer uit klas 

1A trakteerde 

op 

fruitbakjes 
en kinder-

champagne.  

 

 

 

 

 

 

Laura Walraven 

en William 

Tromp uit 

kleuter 1A zijn 

allebei 5 jaar 

geworden. Zij 

trakteerden op 

‘Goldfish 

cookies en 

Indiaantjes 

met een 

verrassing. 

Pabien alle vier 

jarigen! 

 

 

 



 
 

Nog een jarige in klas 1A 

Sophia Henriquez met heerlijke fruitspiesjes. Pabien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het team een heel fijn weekend,                                              

Debby Arends-Gietel     

Schoolhoofd Mon Plaisirschool 


