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Beste ouders en verzorgers, 

 

Het schooljaar is bijna ten einde, de laatste proefwerken moeten nog worden gemaakt, de knallende 

bonte avond komt er nog aan op de 29
e
, maar met een schuin oog kijken we alweer naar het nieuwe 

schooljaar. De oudervereniging heeft gezorgd dat de spullen in de toko weer zijn aangevuld, dus we 

hebben weer alle maten gym t-shirts beschikbaar en voldoende hoezen, vulpennen en emblemen in 

voorraad. 

 

U kunt het gehele schooljaar al elke dinsdagochtend van 7.15 – 7.45 uur terecht in de koffiekamer 

voor uw aankopen. Als voorbereiding op het nieuwe schooljaar zullen we extra dagen open zijn, zodat 

u de gelegenheid heeft om langs te komen en de aankopen te kunnen doen. 

 

Naast de normale dinsdag hebben wij extra 

verkoopdagen op woensdag 6 t/m vrijdag 8 juni 

van 7.15-7.45 uur. Dus behalve maandag kunt u 

deze week elke dag bij ons terecht. 

 

De prijzen hebben we gelijk gehouden aan het 

afgelopen jaar.  

Het volgende is te koop: 

Gym T-shirt ....................................................13,00 

Embleem       .................................................... 7,50 

Vulpen           .................................................. 11,00  

Zakje 6 vullingen  ...........................................  1,00 

Grote plastic hoezen ....................................   4,50 

Kleine plastic hoezen .....................................  3,50 

 

In de koffiekamer zal een lijst hangen met de 

aantallen hoezen die per klas benodigd zijn. Houdt 

er ook rekening mee dat hoezen meerdere jaren 

gebuikt kunnen worden en uw kind aan het einde 

van het schooljaar de hoezen, die dit schooljaar 

gebruikt zijn, terug krijgt. 

Ook kunt u op deze dagen in de koffiekamer uw 

ouderlijke bijdrage betalen. Misschien heeft u nog niet volledig betaald dan kunt u dat dus alsog doen.  

U kunt ook al terecht om de bijdrage voor het volgende schooljaar te voldoen. Het bedrag voor het 

schooljaar 2018/2019 is gelijk gebleven op 400 gulden. 

 

Mocht u vragen hebben of gewoon even willen zien wat er te koop is kom gerust even langs in de 

koffiekamer op één van de genoemde dagen.  

 

Herinnering: de toko is in de vakantie gesloten! 

 

Wij verwelkomen u graag in de toko! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Oudervereniging Vigdis Jonckheer Mensing College. 


