
 
 

 

Mompie nummer 5 vrijdag 18 september 2020 
Mon Plaisir Basis- en Kleuterschool, Schreuderstraat 1 tel 

5821748/ 5883590/5836110  e-mail: info@monplaisirschool.com   

website:www.monplaisirschool.com 

 

Herinnering: 
Vanaf as maandag 21 september zijn de schooltijden voor kleuters van 

8:00 uur tot 12:30 uur en voor klassen 1 t/m 6 van 8:00 uur tot 

13:03 uur. Kleuters die een broer of zus hebben op de basis mogen tot 

13:03 uur op school wachten bij de kleuterjuf/meester.                     

‘s Morgens kunnen kinderen vanaf 7:00 uur bij de hoofdingang 

afgezet worden; er is surveillance. 
 

Alleen de schooltijd verandert per 21 september. 

Blauwe beren en rode reigers blijven om en om op 

maandag-woensdag-vrijdag of op dinsdag-donderdag 

komen. 

 

Herhaling en aanpassing (aanpassingen met rood) 

We zien helaas dat het aantal Covid patiënten op ons eiland niet 

stabiliseert of daalt. Wij zien ook dat steeds meer scholen ermee te 

kampen krijgen. Zowel leerkrachten als kinderen op Aruba zijn de 

laatste weken positief getest. Wij willen er alles aan doen om de 

veiligheid van onze kinderen, collega’s en ouders te waarborgen. Daarom 

hebben wij vanmorgen weer contact gehad met JGZ en dit is wat ons op 

dit moment wordt aangeraden: 

 

*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 supermarket 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. 

 

 

WE VRAGEN EEN IEDER OM 

ZICH AAN DE REGELS TE 

HOUDEN. WIJ WILLEN ZO 

SNEL MOGELIJK NAAR 100% 

ONDERWIJS OP SCHOOL. 

WIJ WILLEN ABSOLUUT 

NIET SLUITEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
 
 

 



 
 

Een godsdienstles over 

Mozes en de brandende 

struik……… 

Een rekenles met schoenen (uiteraard werd 

alles daarna goed schoongemaakt!!!) 

Knutselen met hout… 



 
 

Nieuwe woordjes leren lezen en 

stempelen…. 

 

En nieuwe vriendjes maken :) 



 
 

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 

worden de documenten bij ons op 

school ingeleverd. Dit geldt alleen voor kinderen die vóór 1 oktober 

2021   4 jaar zijn.  

 

Haze en Ela uit klas 1a zijn jarig geweest en hadden allebei leuke 

traktatie!
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Uit klas 5B waren deze week Deanah, Jayline, Jayna en Lisa jarig. Dat 

was dus een super gezellige week in die klas. Pabien! 



 
 

 

 

Namens het team een hele fijne, goede 

week! 

Debby Arends-Gietel                                                                                                                                             

Schoolhoofd Mon Plaisir  


