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It’s a girl 
Romy (KO-2A) en Yuna Fajardo (KO-1A) 

hebben een zusje erbij gekregen. Zij heet 

Loua Zaria Fajardo. Wij wensen Romy, Yuna 

en hun ouders heel veel geluk met deze 

nieuwe aanwinst. Pabien! 

 

 

 

 

 

 

UPDATE-UPDATE-UPDATE 
Het is zover. Van JGZ en ons Schoolbestuur 

hebben wij deze week groen licht gekregen om 

na de oktobervakantie weer 100% onderwijs op 

school te proberen. 

Vanaf maandag 12 oktober gaan wij terug naar 

normale schooltijden en dagen. Dit betekent dat 

ALLE kinderen op 12 oktober naar school komen. 

School start om 7:45 uur voor alle kinderen. Voor 



 
 

de kleuters is de school om 12:30 uur afgelopen en voor de basisschool 

om 13:03 uur.  

Ouders blijven de kinderen wel bij de afgesproken gates afzetten en 

ophalen. Wij vragen ouders nogmaals om NIET uit te stappen. Bij alle 

gates staan er juffen/meesters die kunnen helpen bij in- en uitstappen. 

Moet u echt bij de gate zijn, dan zijn mondkapjes en afstand van 1,5 

meter houden vereist. 

Als iedereen zich aan de voorschriften van DVG en de school blijft 

houden, heeft 100% onderwijs op school meer kans op slagen. 

 

NU MEER DAN OOIT: 

*Zieke kinderen thuis houden. Bij twijfel overlegt u met de huisarts. 

School kan niet bepalen of een kind wel/niet ziek is. 

*Heeft uw kind Covid gerelateerde symptomen, dan 14 dagen 

thuishouden in quarantaine. Overleg met de huisarts. 

*Is iemand uit het gezin positief getest, dan blijft het kind 14 dagen in 

quarantaine, nadat de laatste persoon in het gezin negatief en dus 

genezen is verklaard. Van onze contactpersoon van JGZ mogen wij niet 

van de 14 dagen afwijken. 

*Quarantaine betekent Niet het huis uit; dus ook niet naar school, 

naar de supermarkt of bij vriendjes thuis!! 

*Iedereen met covid symptomen moet testen. Bij kinderen onder de 12 

gaat dit in overleg met de huisarts. 

*Eén iemand in het gezin is positief getest; die moet in isolatie. Alle 

andere leden van het gezin zijn risico personen en gaan in quarantaine.  

*Wacht iemand in het gezin op testresultaat, dan mogen de kinderen 

uit dat gezin ook nog niet naar school. Bij negatief resultaat wel 

meteen weer naar school. 

*Blijf de school op de hoogte houden van ziekte in het gezin.  

*Per geval zullen wij in overleg met ons schoolbestuur en DVG beslissen 

of een hele klas/school naar huis moet. 

 



 
 

Inschrijving voor kleuter 1 schooljaar ’21-’22 

(herhaling) 

Vanaf maandag 26 oktober 2020 zullen ouders hun 

kleuter kunnen aanmelden voor het schooljaar 

2021-2022. Dit gebeurt digitaal via onze website 

www.monplaisirschool.com. Op donderdag 29 en vrijdag 30 oktober, van 

6.30 – 8.00 PM, worden de documenten bij ons op school ingeleverd. Dit 

geldt alleen voor kinderen die vóór 1 oktober 2021   4 

jaar zijn.  

 

Kleuterklas 1A van juf Raideline 

In kleuterklas 1A van juf Raideline leren de kinderen hoe 

zij een schaar moeten vasthouden bij het afgeven aan een 

ander. Gerzion weet al heel goed hoe dat moet. Propjes maken 

en plakken kunnen ze ook al. Knap, hoor! 

 

http://www.monplaisirschool.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekenles Spiegels en symmetrie in klas 3B van juf Cheryll 

De kinderen kregen eerst uitleg over spiegels en hoe je kunt ontdekken 

als een voorwerp, als je in de spiegel kijkt, er nog net zo uitziet. En als 

je de spiegel anders zet, is het nog symmetrisch? Is ons logo 

symmetrisch? Roderick weet dat vast wel!  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen met gezonde traktatie 



 
 

 

 

Mia van Trigt uit kleuterklas 

1A was deze week jarig. Dat 

was feest natuurlijk, Pabien! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Jansen was op 22 september 

jarig. Hij trakteerde op een zakje 

lekkers dat de kinderen mee naar 

huis hebben genomen. Pabien! 

                                                          

Vandaag was Aida Maduro uit 

klas 3A jarig. Zij had voor 

iedereen ook een mooi zakje met 

lekkers. Pabien Aida!  

 

 



 
 

                                                             

 

 

Namens het team een heel 

goed weekend! 

Debby Arends-Gietel                                                                                                                                             

Schoolhoofd Mon Plaisir  


