Beste ouders,
De Jump up commissie is weer volop bezig met de organisatie van onze jaarlijkse Jump Up.
Dit jaar is ons thema:

Music notes are on the street, come and join the VJMC beat
22 februari 2019
6PM – 9PM

Om hiervan een gezellig VJMC-evenement te maken, willen we ook dit jaar zoveel
mogelijk kaarten verkopen aan onze eigen kinderen en ouders. Naaste familieleden zijn
uiteraard ook welkom. Wacht niet te lang, want op = op!

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.

KAARTEN
De kaarten kosten NAf. 15.00 voor jong en oud incl. 1 T-shirt. Veiligheid staat voor ons
centraal en iedereen moet daarom in uniform de straat op. De kaartverkoop start
woensdag 6 februari ’s ochtends in de hal. Vanaf woensdag 13 februari zullen de leden
van de Oudervereniging zowel in de ochtend als tussen de middag aanwezig zijn in de hal
voor de verkoop van kaarten. T-shirts kunnen op 20 en 21 februari tussen 5PM en 7PM op
school opgehaald worden op vertoon van het toegangskaartje.

WE HEBBEN UW HULP NODIG!
1. SECURITY OUDERS
Elk jaar vragen we de medewerking van ouders om te helpen het touw vast te
houden en om als security-ouder mee te lopen. Hoe meer ouders helpen, hoe
efficiënter en veiliger onze jump up. We hebben ongeveer 50 security hulp ouders
nodig. Enkele dagen voor de jump up zal een briefing georganiseerd worden in het
computerlokaal. Alle security ouders zullen een apart T-shirt ontvangen.
2. HULP IN KRAAMPJES
Ook voor onze kraampjes zoeken we 30 ouders. Bent u bereidt te helpen, dan kunt
u onderstaande 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

3. DONATIES
Op de eerste plaats willen we alle donateurs bedanken voor hun bijdrage. Uiteraard
hopen we dat nog meer ouders zich op willen geven as donateur/sponsor. Deze
keer is het weer mogelijk om een bijdrage te doen voor de aankoop van kip,
hotdogworstjes of saté. Ook hiervoor kunt u zich opgeven via onderstaand
strookje. Strookjes zijn ook verkrijgbaar bij juf Giselle in het kantoor.
Met muzikale groeten,
Oudercommissie VJMC

