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Sinterklaasviering 2020 

Vandaag hebben wij met de hele school weer ontzettend 

leuk Sinterklaasfeest gevierd. Wederom een groot 

succes. Een grote dank aan de mama van Bartholomeo en 

Emiliano die in een super coole old time convertible 

Cadillac Sint heeft gehaald en teruggebracht. Vanessa, 

jij krijgt vast een heel mooi cadeau in je schoen! 

Dank ook aan alle ouders voor het meewerken aan de 

superleuke surprises. Op onderstaande links kunnen jullie 

leuke foto’s en video’s zien van de viering. 

Neem regelmatig een kijkje want er komen steeds meer 

foto's bij! 
https://www.monplaisirschool.com/feestdagen  

Op ons YOUTUBE KANAAL kunt u de filmpjes van onze Sintviering 

bekijken: https://www.youtube.com/channel/UCGtF_U-aJi2Aq4Lhn6iHMgQ 

 

https://www.monplaisirschool.com/feestdagen
https://www.youtube.com/channel/UCGtF_U-aJi2Aq4Lhn6iHMgQ


 
 

Technisch leescijfer op het rapport  

U zult op 7 december zien, dat er voor technisch lezen nog geen 

cijfer staat op het rapport. De leerkracht kan u op het 

rapportgesprek wel vertellen hoe het met het lezen gaat, maar pas 

op het tweede rapport zal hiervoor een cijfer komen te staan. Dit 

cijfer zal gebaseerd zijn op leesbeurten die in de klas door de 

leerkracht wordt gegeven. Ook geven wij leesbeurten AVI-zinnen 

en DMT (=woorden die zij op tempo moeten lezen). Deze 

leesbeurten kunnen door mij, door juf Perlishka of door de 

begeleidingsleerkracht worden gegeven. In de klas zal de 

meester/juf vooral letten op intonatie (leest het kind mooi op toon, 

let hij/zij op de leestekens, wordt er veel herhaald of leest het 

kind nog spellend). Bij de DMT woorden gaan wij kijken of het kind 

vlot of nog langzaam leest. U kunt rijtjes woorden thuis laten lezen 

en dan met een timer meten hoeveel woorden zij binnen 1 minuut 

foutloos kunnen lezen. Een combinatie van de cijfers voor al deze 

leesbeurten vormt het eindgemiddelde voor het rapport. 

Stimuleer uw kind om thuis veel leuke boeken te lezen. Word lid 

van de bibliotheek, of spreek met vrienden af om boeken die al 

gelezen zijn met elkaar uit te wisselen. In overleg met de 

juf/meester kunnen er ook leesboeken van school geleend worden.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Kunstenaars in klas 5B 

In klas 5B hebben de 

kinderen het over 

verschillende schilders 

van toen gehad. Zo 

hebben zij heel veel 

geleerd over schilders 

zoals Picasso, Da Vinci, 

Mondriaan, Michelangelo 

en Corneille. Met alle 

informatie die zij gehad 

hebben, zijn zij deze 

schilders gaan nadoen. 

Ook zijn er a.d.h.v. de 

kennis die zij hebben 

opgedaan werkstukken 

gemaakt. Kijk maar wat 

een leuke resultaten!  

 

Oproep!!!!!!! 

Van een school in 

Nederland kunnen wij 13 

verhuisdozen met rekenmateriaal gratis krijgen.Wie heeft 

er een plekje in een container en wil ons helpen het 

hierheen te krijgen? Of wie heeft er een bedrijf en kan 

het tegen een scherp prijsje voor ons overbrengen? 



 
 

Wij zijn trots op Isayah Bottse uit klas 4B 

Isayah is kampioen geworden met atletiek. 

Pabien, Isayah! 

                

Er gebeuren nog meer mooie dingen in 

klas 4B van juf Chantal……………. 

 

 

 

 

Fijne samenwerking 

tijdens het maken 

van de posters 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Berichtje van juf Susan 

Dankjewel, Elias voor nog een 

zak handsanitizer. Ook al zit 

je niet meer bij juf Susan in 

de klas; het is superrrr lief 

dat je blijft 

zorgen dat de 

kindjes van klas 1 

schone handen 

hebben. 

 



 
 

Jarigen met gezonde traktatie 

Jarige Sara Nia uit klas 2A; Pabien! En jarige Jurre uit klas 4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Namens het team een fijn weekend!  

Debby Arends-Gietel                                                                                                                                              

Schoolhoofd Mon Plaisir 

 


