
  
  
  

 
  

 

Beste Ouders, 
Nog een paar nachtjes slapen voor onze Jump Up op  

vrijdag 22 februari.  
Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in! Hierbij de laatste details. 

 

T-SHIRTS ophalen 
Op woensdag 20 februari en donderdag 21 februari kunnen de T-shirts tussen 

5:00PM en 7:00PM opgehaald worden in de bibliotheek. Op vertoon van uw kaartje, 

krijgt u een T-shirt mee. Zonder kaartje, is het helaas niet mogelijk om het T-shirt 

op te halen. 

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

Ook zullen we een beperkt aantal “light up musical instruments” verkopen. 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 
 

Vertrek vanuit VJMC parkeerplaats – Corrieweg/Snipweg – Plenchi di Pas – 
 Schout b.n. Doormanweg – Mahaaiweg – Trompetbloemweg – Schout b.n. Doormanweg – 

Corrieweg – VJMC 
De route is 2.4 km lang. 

 
 
 
 
 



  
  
  

 
  

 
WE HEBBEN UW HULP NODIG! 

 

We zijn nog steeds op zoek naar hulp ouders. 
 

1. SECURITY OUDERS 
Hoe meer ouders helpen, hoe efficiënter en veiliger onze Jump Up. We hebben 
ongeveer 50 security hulp ouders nodig. Alle security ouders zullen een apart  

T-shirt ontvangen. 
 

 

2. HULP IN KRAAMPJES 

Ook voor onze kraampjes zoeken we 30 ouders. Bent u bereid te helpen, dan kunt u 

onderstaand strookje invullen en aan uw kind meegeven. 

Shift 1 : voor de Jump Up, vanaf 5:00PM tot het moment van vertrek 

Shift 2 : na de Jump Up, vanaf ongeveer 8:00PM tot max. 9:30PM 

 

BRIEFING SECURITY OUDERS 

De security ouders verwachten wij op donderdag 21 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! 

Met muzikale groeten, 

Oudercommissie VJMC 


