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IBISA Aquathlon 2019 

Ook dit jaar weer een groot succes.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Communicatielijnen op de Mon Plaisirschool 

Voor informatie over onze school kan iedereen op onze website terecht: 

www.monplaisirschool.com. Behalve belangrijke informatie over onze 

school, worden daar ook regelmatig (nieuwe) foto’s en filmpjes van 

activiteiten op school en van uitstapjes geplaatst. 

Alle leerkrachten hebben via klasbord.nl direct contact met ouders uit 

hun klas. Het is belangrijk om ‘s morgens vroeg hier naar te kijken. Mocht 

uw kind een keer geen school hebben, dan wordt de melding via klasbord 

op uw telefoon gedaan. Voor individuele zaken maken leerkrachten 

gebruik van e-mail, of bellen zij naar ouders voor een gesprek. 

Dan hebben wij ook nog de Mompie die wekelijks uitkomt. Hier staan 

meer de algemene berichtjes in, die voor alle klassen gelden. 

Uiteraard is communicatie een proces van twee (of meer) 

richtingsverkeer, waarbij zender(s) en ontvanger(s) beiden een 

boodschap overbrengen en beiden actief kunnen zijn en van rol kunnen 

wisselen.  

Volgende week zijn de rapportgesprekken, maar ouders hoeven nooit te 

wachten tot er een uitnodiging komt om met de klassenleerkracht te 

komen praten over de voortgang, het gedrag of wat er ook speelt bij 

hun kind. Leerkrachten en het Managementteam staan altijd open voor 

gesprek. 

Het protocol bij klachtenregeling bij ons (gelijk aan de Nationale 

gedragscode Onderwijs Aruba) is als volgt: 

1. Heeft u een klacht, dan bespreekt u die 

allereerst met de desbetreffende leerkracht. 

2. Komt u er met de leerkracht niet uit, dan gaat 

u naar de directe leidinggevende van de 

leerkracht (mevr. Debrah Arends-Gietel). 

3. Komt u er met het MT niet uit, dan kunt u 

contact nemen met de algemene directrice 

van de SPCOA (mevr. Mildred Lampe). 
Verdere stappen vindt u in het nationale gedragscode. Deze is ook op onze 

website te vinden. 

http://www.monplaisirschool.com/


 
 

Klas 6A maakt een kerstlied                    

 

Klas 6A heeft samen met de dominee een 

kerstlied gemaakt. De dominee leerde de 

kinderen eerst over verschillende genres 

zoals Jazz, Blues en Rock & roll. De kinderen 

vonden Blues het mooist. Toen gingen ze al 

zingend kijken wat de beste toonhoogte was 

voor hen. Hierna leerde de dominee hen meer 

over de genres Blues en creëerden ze samen 

de eerste drie zinnen van het lied. Zij kregen 

als huiswerk dat iedereen één zin moest 

bedenken. Het was echt heel leuk! 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

Kerstactie 2019 

Beste ouders, 

Kerst en einde van het jaar 2019 naderen                

En daarom willen we wat extra liefde en 

blijdschap delen met anderen       

Net zoals vorig jaar willen we graag een 

inzameling houden               Deze keer voor 

kinderen van minder bedeelde families via de 

stichting Don Bosco.  

Op het schoolplein zal er zowel ‘s morgens als ‘s 

middags een boodschappenkar klaar staan. 

Daarin kunnen de spullen die gedoneerd worden.  

Op de lijst staan de spullen waaruit u een keuze 

kunt maken voor de donatie. Dit kan vanaf nu 

tot en met 13 december a.s. 

Alvast super bedankt voor jullie medewerking                   

Wij zijn op zoek naar een paar Santa helpers om de manden klaar 

te maken. Heeft u tijd en ziin, geef u op bij juf Paola (3A). 

Kerstviering op school 

Op woensdag 18 december vieren wij Kerst op school. In de 

ochtenduren met een Kerstoverdenking in het kleine kerkje schuin 

tegenover Colegio Arubano. De kinderen komen dan gewoon in het 

schooluniform naar school. Om de beurt lopen de A-klassen en de B-

klassen erheen. 

In de avonduren van 6:30 tot 7:30 is de grote viering in de klaslokalen 

en met de ouders op het schoolplein. De kinderen komen dan in hun 

mooie kleren naar school. 

Ouders zijn wederom welkom en mogen een stoel meenemen, als zij dat 

wensen. Wij maken er weer een mooi feest van! 



 
 

 

Qyon uit klas 6B laat zijn schildertalent zien! 

 

 

 

 

 

 

 
Dank aan alle kinderen, leerkrachten en 

ouders van klassen 4, 5 en 6 voor jullie 

medewerking aan ATHA. Voor onze school 

betekent het weer een mooie geldprijs om 

te besteden aan iets goeds voor de school. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Klassen 2 met een superleuke, informatieve excursie bij Parke Arikok 

 

 

 

 

                          Code hour 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Jarigen met gezonde traktatie 

 

 

Laura Bonnevalle, Isabel Mejia, 

Elias Panneflek. Pabien!  



 
 

 

Zyron Cornelio en Alina Tevreden. Allemaal jarigen die goed hebben 

nagedacht over de traktatie. Pabien! 

 

 

 

Namens het team een heel fijn weekend,                                              

Debby Arends-Gietel     

Schoolhoofd Mon Plaisirschool 


