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Ouderbijdrage 

Uit de administratie van de SPCOA blijkt dat verschillende ouders nog 

niet de ouderbijdrage/schoolgeld hebben betaald. Vooral nu is het voor 

al onze scholen van groot belang dat dit wel gebeurt. Sinds mei 2020 

krijgen de scholen 12,5% minder subsidie voor onderhoud. Dit is een 

klap voor de scholen, omdat wij juist nu zoveel extra onkosten hebben. 

Wij hebben in de maand juni alleen al ruim 4500 florin moeten uitgeven 

aan dispencers, papieren handdoeken, handzeep, handsanitizers en 

extra schoonmaakmiddelen. Dit zijn kosten die blijven terugkomen. 

Daarom vragen wij ouders met achterstallige betaling om de 

ouderbijdrage z.s.m. te betalen. Kan het niet in een keer, ga dan langs 

kantoor om een regeling te treffen. U helpt ons 

op die manier steeds beter voor onze kinderen te 

zorgen. Betaling kan bij kantoor SPCOA; dit kan 

alleen met de ATM-kaart, of via de RBC-bank acc 

# 40120381. Vergeet niet om de naam van uw 

kind en de klas (waarvoor u betaalt) te vermelden. Alvast bedankt. 

 

Gezonde school                                                                          

Onze school vormt nog steeds onderdeel van 

het project “Gezonde school Aruba”. Daarom 

letten onze juffen en meesters goed op wat de 

leerlingen meenemen voor de lunch.  



 
 

Dit is wat juf Susan van klas 1A deze week heeft gezien. Dat was wel 

even schrikken; zeker van Halloween overgehouden ☹.  

Gelukkig weten de meeste kinderen wel hoe het wel moet                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

     FOUT                 FOUT                      GOED 

 

School en kerk  

Ruim 10 jaar heeft dominee 

Stutterheim de diensten geleid 

in de protestantse kerk in 

Oranjestad. Hij was er ook elke 

maandag bij ons op school voor 

de weekopening. Sinds Augustus 

2020 woont Dominee Ernst weer 

op Bonaire. Het duurde even, 

voordat er een vervanger was, 

maar nu is het zover. Aanstaande 

zondag zal de nieuwe dominee van de protestantse kerk in Oranjestad 

voorgaan. Dominee Kenneth Kross uit Suriname nodigt iedereen uit om 

naar de kerkdienst te komen. De kerkdiensten in Oranjestad zijn elke 

zondag van 10:30 uur tot 11:30 uur. Vergeet uw mondkapje niet. 

Wie weet starten we straks weer met de weekopening met ds Kross?! 



 
 

Samen lezen op school,………..maar ook samen opruimen 

 

In klas 1B van juf Rachel lezen de kinderen met plezier 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Knutselen in klas 6A 

 

 



 
 

 

 

Gymlessen van meester Patrick 

Volgende week start de nieuwe competitie "schoolsport online". 

Deze keer zijn het "Squats". 

Iedereen van de 3e/4e/5e en 6e mag er aan meedoen. Op de link kan je 

zien wat de regels zijn. 

De competitie is van 9-20 november. 

Ik wens iedereen veel succes! 

Meester Patrick 
 

ZIYAN SPRINGEN 
https://youtu.be/FR50c2qHcHA 

 

Rihanna Panneflek SIT-UP CHALLENGE 
https://www.youtube.com/watch?v=EUIOTnr2sFg   

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iwjhT-OWztE 
 

https://youtu.be/FR50c2qHcHA
https://www.youtube.com/watch?v=EUIOTnr2sFg
https://www.youtube.com/watch?v=iwjhT-OWztE


 
 

Kleuterklas 2B van meester Menno gaat de ruimte in 

 

 



 
 

Haren en nagels op de basisschool (herhaling) 

Wij willen ouders en kinderen eraan herinneren dat rode, blauwe, 

groene haren etc. alleen op crazy hair day mogen. Dat is één dag in de 

laatste schoolweek in juli. Door covid was de aandacht hierop weliswaar 

vervaagd, maar dat is niet uit de lijst van regels gehaald. Wij gaan er 

weer strak op letten. Dit geldt ook voor gel-nagels en nagellak op 

school. Graag jullie medewerking in dezen. 
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Het Kinderboeken Festival was wederom een groot succes. Onze 

kinderen hebben samen met de juffen en meesters ontzettend veel 

gelezen, geknutseld, gefantaseerd en vooral geleerd. Ongelooflijk 

hoeveel prinsessen, ridders, draken, astronauten, kunstenaars, 

indianen, piraten, farao’s, mummies, dinosuarussen etc. vandaag op 

school waren.  

Dank aan al onze ouders, voor het meegaan in de 

belevingswereld van onze kinderen. Samen hebben wij 

er weer iets super moois van gemaakt. 

Super dank ook aan Van Dorp Aruba, voor de mooie 

prijzen voor de winnaars van de leeswedstijd.  

 

Op naar de volgende activiteit met de kids…………………………. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Schoolzwemmen  

Het schoolzwemmen is weer opgepakt. Aanstaande 

donderdag hebben de 4e klassers zwemles. Jullie krijgen 

details van de klassenleerkracht door via klasbord! 

 

 

 

Jarigen met gezonde traktatie 

Ashira Kurc uit klas 2A. Zij heeft op mooie potloden en slijpers 

getrakteerd. Top! Benjamin Molina, ook uit klas 2A; hij had voor alle 

klasgenootjes een zakje lekkers om mee naar huis te nemen. Pabien! 

 

Namens het team een fijn weekend!  

Debby Arends-Gietel                                                                                                                                              

Schoolhoofd Mon Plaisir 

 


