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Willemstad, 3 September 2018
Geachte Ouders,
Het is zover, aanstaande vrijdag 7 September hebben we de eerste Fiets
Happy Hour. Deze gezellige activiteit voor jong en oud mag u niet missen! De
kinderen kunnen lekker fietsen op de grote parkeerplaats en de ouders hebben
kans om in een ontspannen sfeer elkaar te ontmoeten. Onderstaand de details
op een rijtje:
Datum
Tijd
Plaats
Entree

:
:
:
:

vrijdag 7 september 2018
6:00 – 9:00pm
parkeerplaats VJMC
gratis

Net als andere keren zijn er kraampjes met Hot Dogs, Popcorn/Chips, Broodje
Stobá, en Noodles! Uiteraard hebben we ook onze bar! Fris, sap, waterflesjes,
maar ook wijn en bier voor de ouders zijn te koop!
In voorgaande jaren hebben wij gemerkt dat er steeds meer ouders eigen jugs /
koelboxen meenemen. Wij organiseren deze activiteiten speciaal voor de
leerlingen, maar rekenen juist op de baropbrengsten om de kosten te dekken.
Wij verzoeken ouders hierom vriendelijk om geen eigen jugs / koelboxen mee te
nemen! Wij proberen een zo compleet mogelijke bar aan te bieden!
Uit veiligheidsoverwegingen zullen wij alleen fietsen toestaan op het
parkeerterrein. Dit houdt in geen: rolschaatsen, trike, skate-board, ripstik e.a.
Kinderen van groep 1-2-3-4 fietsen uitsluitend in de middelste strook.
We verzoeken de ouders om zelf toezicht te houden op uw kind(eren).
Kinderen van groep 5-6-7-8 fietsen uitsluitend in de eerste en derde
strook, dus een grote cirkel, waar een langer traject wordt afgezet. Voor
de veiligheid van onze kinderen zullen we dranghekken strategisch plaatsen bij
de eerste berm om de vaart daar te verminderen!
Kinderen mogen niet binnen op de speelplaats fietsen, ze mogen wel naar
binnen om naar het toilet te gaan. Ouders die een (klap)stoel willen meenemen
kunnen dit doen, het is handig als u aan de kant wilt zitten toekijken.
We hopen u op vrijdag 7 September te mogen ontmoeten! Het wordt weer
super gezellig!
Met vriendelijke groeten,
Oudervereniging VJMC

Voor mededelingen, informatie, foto’s en nieuws, bezoek onze site ! www.vjmcollege.com

