
Geachte ouders, 
 
De gezellige tijd is aangebroken! In verband hiermee enkele punten. 
 
Sinterklaas 
Vannacht zijn de "Rommelpieten" langsgeweest! U begrijpt wel dat we u niet vooraf hiervan op de hoogte 
kunnen stellen, omdat het verrassingseffect verloren gaat. We vonden het wel jammer voor alle kinderen 
die te laat op school waren. 
Ook de "Strooipieten" komen eerdaags, maar ook dit kunnen we niet van tevoren bekendmaken. 
Op vrijdag 6 december a.s. komt Sinterklaas tegen 8.00u op school en hij blijft ongeveer een uurtje. 
Op die dag nemen de kinderen hun schooltas mee en mogen ze in vrije kleding op school komen. 
(conform de vigerende regels) 
 
Advent 

Aanstaande zondag begint Advent. Als school hebben we dan als thema: "Zo groot, zo klein". Net als 

vorig jaar is er op onze site een advent kalender, waarbij u samen met uw kind vanaf zondag 1 december 
op de dag van de maand kunt klikken om te kijken/luisteren naar een korte video, liedje, spreuk, gedicht 
en allemaal hebben ze te maken met het thema. De link:  http://www.vjmcollege.com/kerst.html 
Uiteraard ontvangt u als ouder a.s. maandag ook onze eerste Adventbrief. 
 
Hartjesproject 
Ons streefbedrag was om minimaal f 5000,- op te halen voor Ronald McDonald House Charities, maar we 

hebben opgehaald: f 7542,40! We willen alle kinderen en ouders die hieraan hebben bijgedragen van 

harte bedanken!🎄 
 
Bon Bisiña 
Als adventsactie doen we dit jaar weer mee met "Bon Bisiña". Voor de lijst van levensmiddelen, gelieve de 
bijlage te raadplegen. Vanaf maandag a.s. en gedurende heel volgende week, kunnen kinderen zakken 
met levensmiddelen naar school meenemen en achterlaten bij de krib in de hal of bij de klas. 
De tijden zijn slecht; er heerst armoede op ons eiland. Daarom hopen we van harte dat u ook deze actie 
zult steunen en we danken u bij voorbaat! 
 
Een fijn weekeinde toegewenst! 
 
M.F. Halman-Nicolaas, dir 
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