Oudervereniging Vigdis Jonckheer Mensing College, Chuchubiweg 12/14, tel: 7376380

Beste ouders,
Zoals u weet zitten we in de vastentijd en middels de wekelijkse openingen en
vastenbrieven heeft de school onze kinderen begeleid om ook dit jaar weer een
vastentijd te beleven waarin wij stil staan bij enkele belangrijke waarden die wij als
katholieken allen delen.
Een belangrijk aspect van de vastentijd is dat we ook proberen om iets extra’s te doen
voor onze naasten. Om dit op een leuke en voor de kinderen aantrekkelijke manier in de
praktijk te brengen, heeft het bestuur van de Oudervereniging gemeend dat het leuk zou
zijn om onze kinderen te stimuleren om deel te nemen aan de SUPER HERO activiteit
die de Ronald McDonald House of Charities Curacao Foundation (“RMHC”) op 18 maart
as. organiseert. Uiteraard is de deelname hieraan geheel vrijblijvend, maar we zouden
het mede gezien de eerder aangegeven reden, op prijs stellen als zo veel mogelijke
kinderen van de school aan deze activiteit deel kunnen nemen.
Wat houdt deze SUPER HERO-activiteit in?
Tegen een vergoeding van NAf. 17,50, welke opbrengsten naar de RMHC gaan ter
ondersteuning van al het werk dat ze voor zieke kinderen op Curacao en hun families
doen, ontvangt uw kind een SUPER HERO cape.
Op 18 maart 2018, gaat uw kind met zijn/haar cape aan, naar Sambil. Het evenement
begint om 3:00pm. Er zijn 2 categorieën waarin de kinderen zich kunnen opgeven,
afhankelijk van hun leeftijd:
 Race 1 voor kinderen van 4 tot 6 jaar (Indoor obstacles challenge)
 Race 2 voor kinderen van 7 tot 10 jaar (Indoor & Outdoor obstacles challenge)
Hoe kunt u uw kind inschrijven?
Vul bijgevoegde inschrijfformulier in en dien het ingevulde formulier samen met uw
contributie bij de leerkracht van uw kind in. De oudervereniging zal dagelijks, vanaf 7
maart t/m 10 maart de inschrijfformulieren ophalen en uw kind dan een SUPER HERO
cape meegeven.
Let wel: Als oudervereniging hebben we vooralsnog 50 SUPER HERO CAPES van RMHC
gekregen om deze aan de eerste 50 kinderen die via ons inschrijven, te geven. Als er
meer inschrijvingen zijn, dan zullen we meer capes opvragen, zolang de voorraad van
RMHC uiteraard strekt, aangezien de inschrijfplaatsen wel gelimiteerd zijn.
We hopen als oudervereniging dat u dit project van RMHC ook steunt en samen met uw
kind een steentje bijdraagt ter ondersteuning van de vele werkzaamheden van deze
organisatie.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van de oudervereniging

