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Beste Ouders! We zijn alweer 
halverwege het eerste trimester. 
De VJMC oudervereniging wil 
toch nog alle nieuwe ouders een 
warm welkom heten op onze 
school. We hopen dat dit het 
begin is van een vruchtbare en 
prettige samenwerking tussen de 
ouders, de OV en de school, en 
dat de kleintjes zich al helemaal 
thuis voelen op school. 
Aan alle andere ouders welcome 
back!!!!

Op 26 september aanstaande 
om 19:00 vindt de Algemene 
Ledenvergadering van de 
oudervereniging plaats. De ALV 
wordt gehouden in de 
computerruimte op school. 
Tijdens de ALV zullen de 
jaarrekening en het 
jaarprogramma 2018-2019 
worden gepresenteerd. Er 
komen dit schooljaar 3 
bestuursplaatsen vrij en tijdens 
de ALV zullen nieuwe 
bestuursleden worden gekozen.

2018 - 2019

De ouderlijke bijdrage voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt 
weer Naf. 400,-. Tijdens de informatieavonden hebben we 
nogmaals het belang van de ouderlijke bijdrage benadrukt. U kunt 
de ouderlijke bijdrage betalen (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 dat u beter 
uitkomt! 
Indien u vragen heeft over de ouderlijke bijdrage of afspraken 
daarover wilt maken kunt u contact opnemen met Trea van Luipen 
via email penningmeester@vjmcollege.com.

Onze bankrekeningen:
Oudervereniging VJM College
MCB Bank Account # 17695100         
Vidanova Bank Account # 520520.001 

Ouderlijke bijdrage

ALV OV

Er zijn nog steeds, elk jaar weer,  
veel auto's die in de 1ste strook 
van de parkeerplaats met een 
draaiende motor blijven staan 
wachten op de schoolbel. De 
uitlaatgassen die daarmee 
vrijkomen en direct in de klassen 
die langs het hek staan terecht 
komen, zijn, zoals u weet, heel 
erg ongezond voor onze kids. 
We hebben allemaal het beste 
voor met de gezondheid van 
onze kinderen. 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 

Kids breathe here! 
aub motors uit dringend verzocht om in dit in de 

tweede of derde strook van het 
parkeerterrein te doen. Geef het 
aub ook door aan oma’s en opa’s 
als zij de kinderen ophalen.

Afgelopen 7 september vond de 
Fiets Happy Hour plaats. Dit 
was onze eerste activiteit voor dit 
schooljaar. Het 
was weer een 
supergezellige 
en geslaagde 
avond voor 
onze kids en de 
ouders. Grote dank gaat uit naar 
onze leerkrachten en de 
hulpouders die ons fantastisch 
hebben geholpen. Zonder jullie 
hulp was deze avond niet 
mogelijk geweest.

1e OV Activiteit 

Alvast een aantal data van onze 
grootste activiteiten die u op de 
kalender kunt markeren: 

Ÿ 22 februari 2019 -  Jump up
Ÿ 28 juni 2019 - Bonte avond

Save the dates



groepen 4-6 groepen 1-3

Rijrichting

Rijrichting

Rijrichting

m o t o r  u i t m o t o r  u i t
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Toko
Elke dinsdag ochtend (vóór en direct na de bel) is de toko open. 
U kunt daar onder andere emblemen, gymshirts, vulpennen en 
hoezen 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

Geen beter moment dan het begin van het schooljaar om weer alle 
ouders te herinneren aan de regels op de parkeerplaats. Wij vragen 
u zich aan de rij richtingen en snelheden te houden en niet op de 
stoep te parkeren. We vragen ook dat u uw kind(eren) pas laat 
uitstappen nádat u in één van de parkeervakken bent geparkeerd. 
Dit alles in het belang van de veiligheid van al onze kinderen. 

Verkeersregels parkeerplaats

Gezien de grote hitte van deze 
dagen heeft de OV samen met de 
schoolleiding besloten om vanaf 
vorige week elke dag ijsjugs te 
vullen met ijs en water voor de 
kinderen. Zo kunnen zij hun 
flessen vullen met koud water, en 
voldoende drinken in deze hete 
dagen.

Ijsjugs

We hebben allemaal weleens 
dagen dat we ‘last minute’ onze 
kinderen niet zelf 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, 
namens de school, er toch aan 
herinneren om dit aan de school 
door te geven, ook door te geven 
wie uw kind dan wel zal 
ophalen. Het is een ieders  
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 

Het doet ons altijd goed u te 
informeren over de prestaties 
van onze school, uw kinderen:
VJMC school was vorig jaar de 
best geslaagde school.
Van onze school zaten er vorig 
schooljaar 3 kinderen in de finale 
van de quiz “Tur ta konta”.
En we zijn weer super trots dat, 

Prestaties

net als in eerdere jaren, al onze leerlingen zijn geslaagd voor de 
verkeersexamens. Deze prestaties zijn niet alleen van de kids en de 
school, maar ook van de ouders! Proficiat.
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In de grote vakantie van vorig 
jaar heeft de OV onder meer 
bakstenen laten aanbrengen op 
de speelplein van de kleintjes 
van cyclus 1, en is die speelhoek 
vernieuwd. 
Ook in de afgelopen 
schoolvakantie is er hard 
gewerkt aan een chill-hoek voor 
de bovenbouw, de kinderen van 

Onderhoud school
cyclus 2. Deze zal in oktober 
gereed zijn zodat ook onze 
oudere kinderen een fijn plekje 
hebben om in de pauze te 
kunnen chillen.
Dit alles is natuurlijk alleen 
mogelijk dankzij uw ouderlijke 
bijdrage en uw steun aan de 
fundraising activiteiten van de 
OV!!!

Aan het einde van het vorige 
schooljaar zijn er, mede dankzij 
uw ouderlijke bijdrage en de 
fundraising activiteiten van de 
OV, nieuwe laptops aangeschaft 
voor de school. Dit ter 
vervanging van de oude laptops 
in de klassen, waarvan veel  er 
intussen behoorlijk slecht aan 
toe waren.

Nieuwe laptops


