
 

 

 

 

 

 

 

 

Willemstad, 30 januari 2018 

Beste Ouders, 
Nog een paar nachtjes slapen voor onze Jump Up 2018 op vrijdag 2 februari. Wij hebben er in ieder 

geval heel veel zin in! Hierbij de laatste details. 

T-SHIRTS ophalen 
Op woensdag 31 januari en donderdag 1 februari kunnen tussen 5:00pm en 7:00pm de T-shirts 

opgehaald worden in de bibliotheek. Op vertoon van uw kaartje, krijgt u een T-shirt mee. Zonder 

kaartje, geen T-shirt.  

Als u een voorkeur heeft voor een bepaalde maat, wees er snel bij want OP = OP!  

Op deze dagen zullen er ook een beperkt aantal Accessoires , zoals onder meer light-up 

cat-ears, ice cream molded cups, en foam lights te koop zijn. Ook hiervoor geldt OP = OP! 

Uiteraard kunt u nog tot en met vrijdag zowel in de ochtend als ’s middags na school (zolang de 

voorraad strekt) kaartjes kopen in de hal. 

Wij willen u er nogmaals op attenderen dat iedereen die met ons de straat op gaat 

of het schoolterrein wil betreden, een VJMC Jump Up T-shirt aan moet hebben. 

Dit voor de herkenbaarheid en de veiligheid van onze kinderen. De T-shirts 

mogen niet verknipt worden! 

 

De route 
Onze Jump Up route bedraagt slechts 2.2 km en is dus zowel voor de kleintjes als voor oma’s en 

opa’s ook goed te doen. 



IJSJES 

Om alvast LEKKER in de sfeer te komen voor onze jump up worden er alleen deze week tijdens 

de schoolpauze en ‘s middags na school heerlijke ijsjes verkocht in de hal.  

WE HEBBEN UW HULP NODIG! 
We doen nogmaals een oproep naar ouders die willen helpen tijdens de jump up als SECURITY 
OUDERS of bij Hulp in Kraampjes. Als u bereid bent om te helpen dan kunt u dat 

aangeven door het strookje in te vullen en aan uw kind mee te geven. Voor de kraampjes zijn er  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 

SECURITY OUDERS 
De security ouders verwachten wij op donderdag 1 februari om 12:15pm in het computerlokaal 

voor een briefing. Daar zult u ook uw T-shirt ontvangen 

 

Laten we er samen weer een mooie avond van maken waarop jong en oud LEKKER  kan 

genieten! 

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. 


