
 

Mocht u de ouderlijke bijdrage nog niet betaald hebben, onderstaand onze bankgegevens: 
Oudervereniging VJM College, MCB Bank Account # 17695100 

of Vidanova Bank Account # 520520.001 

  

 
OUDERVERENIGING VIGDIS JONCKHEER MENSING COLLEGE  
Chuchubiweg 12/14, tel/fax: 7376394/7376380, site: www.vjmcollege.com, e-mail: vjmc@rkcs.org 
 

 
Willemstad, 13 juni 2018 
 
Beste Ouders,  
 
 
 
Het einde van het schooljaar is in zicht en als Grand Finale hebben we weer één van onze leukste 
activiteiten op de planning staan!!!! De Bonte Avond 2018 CELEBRATION 
 
Zoals eerder aangegeven vindt de bonte avond op VRIJDAG 29 JUNI plaats. Onze kinderen zullen weer 
een spetterende show neerzetten en iedereen is welkom om te komen kijken en ze aan te moedigen.  
 
De schoolpoort gaat al vanaf 17:30 open. We starten vanaf dat moment ook gelijk met de verkoop van 
eten en drinken. De show begint om 18:30. Zoals gebruikelijk is het op Bonte Avond de bedoeling dat u 
uw eigen stoel meeneemt.  
 
Entrée kaarten zijn vanaf donderdag 21 juni te koop bij leden van de oudervereniging in de hal. Wij zullen 
in de eerste week alleen ‘s ochtends aanwezig zijn en in de tweede week zowel ‘s ochtends als ‘s 
middags.  
Ook de VJMC leerlingen zelf moeten een kaartje kopen om de kosten van de show te kunnen dekken.  
 
Voor deze activiteit hebben wij natuurlijk weer uw hulp hard nodig. U kunt helpen in een shift in één van 
de kraampjes. Uiteraard kunt u naar uw kind gaan kijken wanneer hij/zij aan de beurt is tijdens uw 
shift. U kunt de Bonte Avond ook steunen in de vorm van een 
donatie. 
Bent u bereid om te helpen of een bijdrage te doen, dan vragen 
we u onderstaand strookje in te vullen en bij de leerkracht van uw 
kind in te leveren vóór dinsdag 26 juni zodat wij op tijd het 
schema met de bezetting van de kraampjes kunnen opstellen.  
 
Wij danken u alvast voor uw medewerking en kijken met 
enthousiasme uit naar een gezellige BONTE AVOND op 29 juni!  
 
Met vriendelijke groet,  
Oudervereniging VJM College  
 

We kunnen uw HULP goed gebruiken 
Naam van de Ouder: _____________________________________________ 

Naam van het Kind: ______________________________________ Groep: ______ 

Mijn email adres: _______________________________________________________ 

Ik help mee in een van de kraampjes: 

     shift 1 van 17:30 – 19:30  

     shift 2 van 19:30 – 21:30 (inclusief opruimen, show eindigt om 21:00) 

Ik sponsor het volgende:  

____ pakjes Hot Dog ad Naf. 5,-.   Ik stuur hierbij NAf ______  

____ doos kip ad Naf. 10,-.   Ik stuur hierbij NAf ______ 

Alle details op een rijtje: 

Datum:  Vrijdag 29 juni 
Tijd show:  18:30 – 21:00 (deuren 

gaan open om 17:30) 
Plaats:  Speelplaats VJM College 
Entréeprijs: NAf. 5,- per persoon 

t oi nebe


