
Aan alle leerlingen en ouders van Mon Plaisir                                                   
 
 
………en toen opeens was alles anders. 
 
Eén virus dat de hele wereld op zijn kop zet. 
Dat ons opeens laat zien wat echt belangrijk is. 
Onze gezondheid, familie, vrienden en …..… (vul zelf maar in) 
 
Laten we in onze gebeden en gedachtes stil staan bij diegene die dat nodig hebben! 
En laten we elkaar vooral helpen! 
 
Alle plannen groot en klein, die we hadden zijn on hold gezet. 
Zo ook ons onderwijsplan op het moment dat scholen dicht gingen. 
Dagelijks je vrienden ontmoeten zit er even niet in. 
Wat een geluk dat we  een digitale wereld hebben, 
waarin heel veel mogelijk is. 
 
De afgelopen dagen heeft het team van de Mon Plaisir, conform de opdracht van de Minister van Onderwijs, digitaal 
samen gezeten om te kijken wat wij voor onze leerlingen kunnen betekenen in deze situatie. 
 
Wij hebben een plan opgesteld, waarmee kinderen dagelijks wat met school bezig kunnen zijn. Sommigen zullen dit 
prettig vinden omdat het afleiding kan geven van de situatie die is ontstaan. 
Sommigen zullen het niet of minder prettig vinden. Elke ouder kent zijn/haar kind(eren) het beste om te weten wat 
deze op dit moment nodig heeft. Het lesaanbod is een richtlijn.  
 
Wij zijn als team hard aan het werk met het samenstellen van het lesaanbod. Er komen lessen voor de 
kleutergroepen en klassen 1 t/m 6.  Volgende week hoort u via onze nieuwsbrief en klasbord.nl hoe dat in zijn werk 
zal gaan. De klassen 1 t/m 6 hebben hun les- en werkboeken nodig vandaar dat wij beginnen met de distributie van 
deze materialen. 
 
 
Wat gaan wij nu doen? 
Aanstaande maandag 23 maart zal er voor elke leerling van onze school van klas 1 t/m 6 een pakketje met boeken -
schriften-werkboeken-etui’s met de naam van de leerling hierop klaarliggen.  
 
 
Wat is ons doel? 
Wij willen er, met uw medewerking, voor zorgen dat onze leerlingen de meest belangrijke boeken, schriften en 
werkschriften in handen krijgen zonder dat er contact tussen ouders en leerkrachten is. 
 
 
Er kunnen dus onder geen voorwaarde gesprekken met de directie, de verkeersbegeleiding of andere ouders worden 
aangegaan. 
 
 
Hoe willen wij dit bereiken? 
Wij hebben een soort ‘drive-thru’ procedure bedacht. Als iedereen zich hier aan houdt dan houden  wij het risico van 
besmetting minimaal.  Dit plan is met overleg/ medeweten van de adviseur van de minister van onderwijs, korpschef 
van de politie, onze schoolarts,directie SPCOA en de voorzitter van onze oudercommissie opgesteld. 
 
 
 
 



DE PROCEDURE: 
➔ Rij het schoolplein via het zijhek aan de Mon Plaisir MAVO kant naar binnen op teken van de 

verkeersbegeleider. 
➔ Sla direct rechtsaf want de rijroute begint bij klas 6B!  
➔ Sluit achteraan in de ‘rij’ 
➔ Stop uw auto bij de klas van uw kind en pak als ouder/volwassene de tas met daarop de naam van uw 

kind 
➔ Rijd uw auto verder in de ‘rij’/ heeft u meerdere kinderen dan stopt u voor meerdere klassen 
➔ Stap terug in uw auto en volg de ‘rij ’ tot buiten het schoolterrein.  

 
SCHEMA: 
 

Tijd Klassen 

12.00-13.00 uur 6A + 6B 

13.00-14.00 uur 5A + 5B 

14.00-15.00 uur 4A + 4B 

15.00-16.00 uur 3A + 3B 

16.00-17.00 uur 2A + 2B 

17.00-18.00 uur 1A + 1B 
 
 
 
BELANGRIJK: 
❖ Slechts 1 volwassene stapt uit de auto om het lesmateriaal te pakken. 
❖ KINDEREN MOGEN NIET UITSTAPPEN! 
❖ wees geduldig en haal elkaar niet in... 
❖ volg de aanwijzingen van het personeel/verkeersbegeleiders op ... 
❖ ga na het ophalen van de boeken direct via het rijhek aan de Madurostraat van het schoolterrein af en ga 

ook buiten het schoolplein NIET met elkaar in gesprek.... 
❖ WIJ VERTROUWEN EROP DAT ER GOED VOOR ALLE SCHOOLMATERIALEN WORDT GEZORGD! 

 
 
Wij rekenen op uw medewerking! 
 

 
 
Team Mon Plaisir 

 


