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Beste Ouders! We zijn alweer in 
de derde schoolweek van het 
nieuwe schooljaar beland. De 
VJMC oudervereniging wil alle 
nieuwe ouders een warm 
welkom heten op onze school. 
We hopen dat dit het begin is 
van een vruchtbare en prettige 
samenwerking tussen ouders, 
OV en de school. Aan alle 
andere ouders welcome back!!!!! 
Let's go for it!

Op 20 september aanstaande 
zal er een Algemene 
Ledenvergadering van de 
oudervereniging plaatsvinden 
op school. Tijdens deze ALV 
zullen de jaarrekening en het 
jaarprogramma worden 
gepresenteerd, en zullen nieuwe 
bestuursleden worden gekozen 
voor de 3 bestuursplaatsen die 
dit schooljaar vacant worden.  U 
zult hiervoor per mail nog een 
uitnodiging krijgen.

Time flies

De ouderlijke bijdrage voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt 
weer Naf. 400,-. Het belang van de ouderlijke bijdrage is al 
benadrukt in de informatieavonden, en in eerdere berichten van de 
OV. U kunt de ouderlijke bijdrage voldoen (via pin of contant) in de 
toko op de dinsdag ochtenden, of overmaken op een van de 
rekeningen van de OV. Betalen in termijnen is ook mogelijk! 
Indien u vragen heeft over de ouderlijke bijdrage of afspraken wilt 
maken kunt u contact opnemen met Trea van Luipen via email 
penningmeester@vjmcollege.com.
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Ouderlijke bijdrage
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Alvast een aantal data die op de 
kalender kunt markeren: 

Ÿ 2 februari 2018 -  Jump up
Ÿ 29 juni 2018 - Bonte avond

Save the dates

Het begin van het schooljaar is 
weer een ideaal moment om alle 
ouders te herinneren aan de 
regels op de parkeerplaats. We 
hebben allemaal het beste voor 
met de gezondheid van onze 
kinderen. Uitlaatgassen zijn 
schadelijk voor de kids. 
Daarom vragen we 
alle ouders om de 
motor uit te doen 
als u in de eerste 
strook geparkeerd 
bent. Mocht u liever 
in de auto in de airco 
wachten tot de 
schoolbel gaat dan 
wordt u dringend 

Parkeren - Aub motors uit voor 
onze kinderen!! verzocht om in de tweede of 

derde strook van het 
parkeerterrein te gaan staan. 
Daarnaast vragen wij u zich aan 
de rij richtingen en snelheden te 
houden en niet op de stoep te 
parkeren. Dit alles in het 
belang van de veiligheid en 
gezondheid van al onze 
kinderen. 

We hebben allen weleens dagen 
dat we onvoorzien op het laatste 
moment onze kinderen niet van 
school kunnen halen en dat we 
oma's, opa's, ooms, tantes of 
een ander deze taak 
toevertrouwen. Voor de kleintjes 
die bij de klas opgehaald moeten 
worden willen we u er toch aan 
herinneren om aan de school 
door te geven wanneer zij niet 
door de gebruikelijke personen 
worden opgehaald, en door te 
geven wie uw kind dan wel zal 
ophalen. Het is de grootse 
nachtmerrie als een kind met 
een vreemde zou meegaan. Er 
zijn nooit incidenten hieromtrent 
geweest bij ons op school, en dit 
willen we vooral zo houden!!!!

Ophalen kleintjes 
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Zoals u op de eerste schooldag 
heeft kunnen zien hebben de 
kaboutertjes tijdens de 
vakantieperiode hard 
doorgewerkt. De 
oudervereniging heeft de 
speelplaast van de kleintjes 
geheel laten vernieuwen. 
De grote boom met grote wortels 

Onderhoud school
die het asfalt steeds deed 
barsten, was al langer een punt 
van discussie. Het vormde een 
risico voor onze meest 
kwetsbare kleintjes die daar 
dagelijks overheen renden, en 
vaak genoeg struikelden. Het 
weghalen van de boom alleen al 
was een enorme klus, zoals aan 
de foto's is te zien. Daarna heeft 

de OV het terrein laten opvullen 
en bewerken en klinkers laten 
leggen. Het eindresultaat is  een 
prachtig speelplein voor de 
cyclus 1 kinderen! 
Dit alles is alleen mogelijk 
dankzij uw ouderlijke 
bijdrage!!! 
De foto's geven een impressie 
van de klus.
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We leven enorm mee met onze 
rijksgenoten, en hopen dat er 
snel kan worden gestart aan de 
wederopbouw van het eiland. 
De OV zal op korte termijn gaan 
kijken op welke manier we, als 
VJMC familie, hieraan kunnen 
bijdragen. 

Toko
Elke dinsdag ochtend (voor  en direct na de bel) is de toko open. 
U kunt daar onder andere emblemen, gymshirts, vulpennen en 
mappen kopen. Ook kunt u hier de ouderlijke bijdrage betallen. 
Hierbij een prijslijst van de artikelen die in de toko te koop zijn. 
Pinnen mag!

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

Sint Maarten

Tot slot wil de oudervereniging 
iedereen een heel fijn schooljaar 
toewensen. Op het VJMC wordt 
door alle partijen enorm hard 
gewerkt om een optimale 
leeromgeving en een prettige 
sfeer voor onze kinderen te 
creëren. 

Rules of engagement
De OV doet een beroep aan alle 
ouders om dit nobele streven te 
steunen en ook in onze omgang 
met elkaar, met de 
schoolkinderen en met het team 
van leerkrachten op school de 
“rules of engagement” in acht te 
nemen.

Uit statsistieken is gebleken dat 
de kans op zware verwondingen 
bij een ongeval met 40% wordt 
verminderd door gewoon je 
gordel om te doen. Ook 
achterin! (Uiteraard zijn veel 
ongevallen ook geheel te 
vermijden door maximale 
snelheden en toegestane 
rijrichtingen in acht te nemen.)  
Vorige week heeft er net buiten 
de school een auto-ongeluk 
plaatsgevonden. 
De oudervereniging ziet dit als 
een aanleiding om een oproep te 
doen op alle ouders om hun kind 
de gordels om te doen. Onze 
kinderen zijn nou eenmaal ons 
meest kostbare bezit.

Gordels om!


