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Condoleances 

Vandaag hing de vlag bij ons halfstok. Heel 

Aruba rouwt om het heengaan van Juan 

Chabaya (Padu) Lampe. Aruba verliest 

hierbij een zeer populaire pianist, zanger, 

dichter, componist schrijver en schilder. 

Onze oprechte deelneming aan de 

nabestaanden. Moge Padu in vrede rusten.  

Gisteren is ook Olivia Groeneveldt 

overleden. Olivia was de dame die 

in de afgelopen zomervakantie 

voor ons de mooie tekst op de 

muur heeft geschilderd. Ook een 

bekende persoon in het onderwijs 

van Aruba. 

Wij wensen familie en vrienden 

van Olivia heel veel sterkte. Moge 

Olivia in vrede rusten. 

 

Rapport en rapportgesprekken   

Op maandag 9 december krijgen de leerlingen van klas 1 t/m 6 hun 

eerste rapport. Op dinsdag 10 en donderdag 12 december volgen de 

10-minuten (rapport)gesprekken met ouders. Deze gesprekken vinden in 

de avonduren plaats (tussen 6pm en 8:30pm). Alle ouders, ook van onze 

kleuters, krijgen in de loop van de komende week van de klassenleer-

krachten te weten om hoe laat precies zij voor gesprek verwacht 



 
 

worden op deze twee avonden. Wij verwachten weer een zeer goede 

opkomst☺.  

Onze kleuters krijgen nog geen eerste rapport. Kleuterouders krijgen 

op die twee avonden informatie over de voortgang/ontwikkeling van hun 

kleuter(s).  

 

Sinterklaas en Pieten bezoek                                                                          

Het bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten was wederom een 

groot succes. Meteen na de boekenweek waren wij met alle 

klassen aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor de komst van 

Sint. In alle klassen werd er geknutseld, verteld, gelezen, geschreven, 

gerekend, getekend en gezongen rondom het thema Sint. Zijn bezoek 

was daarom ook zeer geslaagd.  
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Leuke knutselopdracht in klas 4A   

 



 
 

Jarigen met gezonde traktatie 

LionelSpatarro 

4A, Harumi KO-

2B, Lauren-Sky 

3B. Pabien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

En onze drieling 

Tialda, Lia-

Sophie en Zia-

Marie uit KO-

2B. 

Masha pabien! 

 

 

 

 

 

 

 

Hygiene in onze toiletten 

Via onze oudercommissie kregen wij (weer) te horen dat 

enkele ouders zich zorgen maken om de hygiëne in onze 

toiletten. Graag willen wij uitleggen hoe de schoonmaak 

verloopt op de Mon Plaisir: 

Wij hebben aan de school drie werksters. Ieder besteedt 

dagelijks 4 uren aan het schoonmaken van een aantal 

lokalen en de toiletten. Wij zijn tevreden over het werk 

dat deze dames doen. Wij beseffen wel, dat elk 

lokaal/toilet maar 1x per dag schoongemaakt kan worden. 

Dat gebeurt tegen het einde van een schooldag.                              

In tegenstelling tot de voorgaande jaren (toen waren de werksters op 

de payroll) betalen wij sinds 2015 het maandelijkse salaris van de 

werksters uit het leermiddelen en onderhoudsgeld van de school. Meer 

(uren) werksters betekent meer druk op ons LOH-geld.  

 

Wanneer het schoolhek om 7:00 opengaat zijn alle toiletten en 

klaslokalen goed schoon. Het is dus meer het schoon houden dat beter 

mag. En dat kan alleen als wij samenwerken. In hotels, cinema’s en zelfs 



 
 

thuis is het niet beter wanneer je in een toilet komt, waar je 

voorganger net is geweest en niet heeft doorgetrokken.   

Kinderen moeten thuis leren (op school herhaald krijgen), dat je na de 

boodschap altijd moet doortrekken. Goed mikken is ook een vaardigheid 

die wij onze kinderen van heel jongs af aan moeten leren. Als dit naar 

behoren gebeurt zullen er minder klachten zijn. 

 

Ideeën om met (min of meer) hetzelfde budget betere 

resultaten te behalen zijn altijd welkom; heel graag zelfs! 

Collega’s vragen om in de pauzes toiletten schoon te maken is 

geen optie ☺. Stuur een mailtje of bel even om een afspraak te 

maken. 
N.B.: Komende week worden alle kleutertoiletten vervangen en krijgen andere 

toiletten een nieuwe bril. Het materiaal hebben wij vandaag gedoneerd gekregen en 

onze klusjesman gaat er a.s. maandag mee aan de slag. 

 

Mon Plaisir en ouders 

Wij zijn blij dat ouders meedenken en 

meewerken. Dat is de kracht van onze 

school. Een nieuw plan dat wij willen 

realiseren is, om een afdak te maken boven 

het zandbak bij de kleuters. Dit idee kwam 

van een ouder die zich zorgen maakt om de gevolgen van de hete 

zonnestralen op onze kinderen tijdens het buitenspelen. Heeft u 

ideeën, suggesties, tijd en zin om mee te denken/werken, dan horen wij 

dat graag. Stuur maar een mail, of kom even langs. Samen zullen wij ook 

dit project kunnen verwezenlijken. 

 



 
 

 

 

Namens het team een heel fijn weekend,                                              

Debby Arends-Gietel     

Schoolhoofd Mon Plaisirschool 


