Willemstad, 14 januari 2018

Beste Ouders,
De Jump Up Commissie is al weer volop bezig met de organisatie van onze jaarlijkse Jump Up!
Onze Jump Up 2018 vindt plaats op vrijdag 2 februari a.s. van 6:00 – 9:00pm.
Om hiervan een gezellig VJMC-evenement te maken, willen we ook dit jaar de kaarten zoveel
mogelijk verkopen aan onze eigen kinderen en hun ouders, hoewel we andere naaste familieleden
niet uitsluiten. Die zijn ook weer van harte welkom! Wacht niet te lang, want op = op !!

De route
Vertrek vanuit ons parkeerterrein – Corrieweg/Snipweg – Plenchi di Pas – Sch.b.n. Doormanweg –
Mahaaiweg – Trompetbloemweg – Sch.b.n. Doormanweg – Corrieweg – Parkeerterrein VJM
College. Deze route is ongeveer 2.4 km lang.

Kaarten
De kaarten kosten NAf. 15,- voor jong en oud. Hiervoor krijgt iedereen een T-shirt. De veiligheid op
straat is ons belangrijkste speerpunt en iedereen moet daarom uniform de straat op. De kaarten
worden vanaf maandag 22 januari ‘s ochtends in de hal verkocht. Vanaf vrijdag 26 januari zullen
leden van de Oudervereniging zowel in de ochtend als in de middag voor de verkoop zorgen. De
T-shirts kunnen op woensdag 31 januari en donderdag 1 februari tussen 5:00 en 7:00 pm op school
worden afgehaald op vertoon van de kaartjes.

WE HEBBEN UW HULP NODIG!!!
1. Security Ouders
Elk jaar vragen we de medewerking van ouders om te helpen het touw vast te houden en om als
zogenaamde security-ouder mee te lopen. Hoe meer ouders helpen met het vasthouden van het
touw, hoe efficiënter en veiliger de begeleiding van onze kinderen! Tevens dragen deze ouders
daadwerkelijk ook de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de sectie, waar ze lopen. We willen
uitgaan van ongeveer 50 ouders. Deze ouders zullen we enkele dagen voor de jump up uitnodigen
voor een korte bespreking in het computerlokaal direct na school. Ouders die meedoen als security
krijgen een apart T-shirt.

2. Hulp in Kraampjes
Natuurlijk zullen we weer volop hulp nodig hebben in de kraampjes. We mikken op 30 ouders die
ons hierbij kunnen helpen. Bent u bereid om te helpen dan kunt u dat aangeven door het strookje in
te vullen en aan uw kind mee te geven. We werken met 2 shifts:
Shift 1: vóór de Jump-up, vanaf 5:30pm tot het moment van vertrek
Shift 2: na de Jump-up, vanaf ongeveer 8:00pm tot maximaal 9:00pm

3. Donaties
Op de eerste plaats willen we alle donateurs alvast bedanken. Uiteraard hopen we dat nog meer
ouders zich op willen geven als donateur/sponsor. Deze keer is het weer mogelijk om een bijdrage
te doen voor de aankoop van kip, hotdogworstjes of saté. Ook hiervoor kunt u zich opgeven via een
strookje op de achterkant van deze brief.

Met vriendelijke groeten,

De Jump Up Commissie

Strookje 1 – SECURITY
Hiebij geef ik me op als “security-ouder” tijdens de Jump-up.
Naam van de Ouder: ___________________________________________
Naam van het Kind: _____________________________________ Groep: ______
Mijn email adres: ______________________________________________________
Ik ben bereikbaar op tel.nr.: ______________________ U kunt zich ook per e-mail opgeven bij de
klassenleerkracht.

Strookje 2 – HULP in KRAAMPJE
Ik wil graag helpen in de kraampjes op de dag van de Jump-up. Ik wil helpen:
vóór de Jump-up – shift 1

na de Jump-up – shift 2

Er zullen kraampjes zijn voor hotdog, popcorn, ijsjes/chips, bar en BBQ.
Naam van de Ouder: _____________________________________________
Naam van het Kind: ______________________________________ Groep: ______
Mijn email adres: _______________________________________________________
Ik ben bereikbaar op tel.nr.: ______________________ U kunt zich ook per e-mail opgeven bij de
klassenleerkracht.

Strookje 3 – DONATIE
Ik wil graag het volgende doneren:
Naam van de Ouder: ____________________________________________________
Naam van het Kind: __________________________________________ Groep: _______
whole legs - ______ doos/dozen @ NAFL 10,- en ik betaal NAFL ________*
hotdog/kippensaté - ______ pakjes @ NAFL 5,- en ik betaal NAFL ________ *
*Gelieve graag het geld gelijk mee te geven.

