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It’s a girl    

Afgelopen zaterdag 19 oktober hebben onze 

leerlingen Maxime en Raphael La Reine een 

zusje erbij gekregen. Zij heet Rania Cathy 

Laura La Reine. Wij wensen het gezin La Reine 

heel veel geluk met de nieuwe aanwinst!                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 
 

Aanmelding eerste kleuterjaar voor het schooljaar 2020-

2021(herhaling) 
 

Aanmelden op de Mon Plaisir School kan alleen tijdens de 

jaarlijkse inschrijfperiode 21-31 oktober 2019 via deze link op 

onze website .https://www.monplaisirschool.com/inschrijven-en-toelating 

 

In- en uitloop onder schooltijd 

Wij zijn ontzettend blij met de bel en de camera bij onze hoofdingang. 

Wij hebben nu beter controle wie er binnenkomt en eruit gaat. Dit is in 

het belang van de veiligheid van iedereen op onze school. 

Wat ons nu heel erg opvalt is dat er heel veel ouders onder schooltijd 

‘snel’ even gym-uniform, eten, thermos, map, poster, huiswerk, 

leesboek, traktatie, tas, zwemspullen etc. komen brengen.                               

Soms is het overmacht (ziekte, ongelukje) en daar hebben wij begrip 

voor. In veel gevallen is het onnodig. 

https://www.monplaisirschool.com/inschrijven-en-toelating


Uw medewerking wordt gevraagd, om deze onnodige storingen te 

voorkomen. Laat uw kind ’s avonds alles klaarzetten voor de volgende 

dag. De zelfstandigheid van de kinderen helpen wij op deze manier ook 

ontwikkelen.                                                                                                

Traktatie kan in de meeste gevallen meteen ’s morgen mee naar school. 

Zelf gaan wij ook nadenken over hoe wij dit in de (nabije) toekomst 

zullen aanpakken. Wij willen in ieder geval minder storing onder 

schooltijd.  

 

Storing voorkomen is immers ook een belangrijke reden waarom wij te 

laatkomers tot 8 uur in de hal houden en dan in 1 keer naar de klassen 

sturen.    

 

. 

AVI-lezen  

Deze week ben ik begonnen met het afnemen van de DMT-toets (AVI) 

bij de kinderen van klas 2 t/m 6. Kinderen wordt gevraagd om woordjes 

te lezen. Ze krijgen 1 minuut de tijd om dit zo goed mogelijk te doen. 

Het aantal woorden dat goed gelezen wordt bepaalt welk AVI-niveau de 

leerling heeft. Deze komt op het rapport met de aanduiding of het 

goed/voldoende/matig of onvoldoende is. Het gaat hier sec om 

technisch lezen. Bij ons zal een kind nooit op AVI alleen blijven zitten. 

We merken dat sommige kinderen 

heel angstig zijn, als zij getoetst 

moeten worden. Wij krijgen 

signalen van leerlingen, dat zij druk 

ervaren om een hoge AVI te halen. 

Dit werkt averechts. Deze toets 

meet met name de voortgang van 

de leesontwikkeling van een kind. 

Ieder kind heeft zijn eigen 

ontwikkeling hierin en de beste manier om kinderen te helpen is om te 

zorgen dat ze veel LEZEN, LEZEN, LEZEN........  



Kinder Boeken Festival 

Kinderen kunnen de wereld rond reizen door te lezen. Hoe meer zij 

lezen, hoe meer avonturen zij meemaken. Door veel leeskilometers te 

maken, gaan zij ook steeds beter technisch en begrijpend leren lezen. 

Geef ze leuke boeken om te lezen. Maak het een gewoonte om ook thuis 

elke dag minimaal een kwartiertje te lezen en u zult zien hoe snel het 

AVI-niveau omhoog gaat ☺. 

Dit jaar besteden wij weer drie weken aan het Kinder Boeken Festival. 

We vieren het met voorleeswedstrijden, tentoonstelling, dansjes, 

boekbuffet en nog veel meer. Uiteraard komen ook dit jaar weer de 

schrijvers en zullen wij nieuwe leuke boeken promoten. 

Tip: probeer ook met uw kind (eren) naar de bieb te gaan, of naar de 

boekhandels die op dit moment goede offertes aanbieden! 

 

Kleuterklas 1B van juf Nelleke lekker zelfstandig bezig met 

ontwikkelingsmateriaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klas 4A van juf Petra  

Klas 4a spaart voor a.s. maandag 

deze eierdozen met een *dichte* 

bovenkant. Mocht je er thuis nog 

een hebben liggen, zou je die 

willen meenemen? Danki!        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bezoek aan Parke Nacional Arikok 

De klassen 4 waren samen met de klassen 5 naar Arikok en dat was heel 

erg leuk. Ons eerste actieve uitje. We hebben meer geleerd over de 

bomen, planten en dieren op Aruba. Wist u bijvoorbeeld dat Arikok 

20% van heel Aruba bestrijkt? 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Jarige met gezonde traktatie 

 

 

Joaquin Jacbs 

uit klas 1A was 

jarig. Hij had 

leuke 

bellenblaas 

voor de 

klasgenoten. 

Pabien! 
 
 
 
 
 
 



 

Namens het team een heel fijn 

weekend,                                              

Debby Arends-Gietel   Schoolhoofd 

Mon Plaisirschool 


