
  

 

Beste Ouders, 

 
 

Het Vigdis Jonckheer Mensing College viert dit jaar haar 60-jarig bestaan en dit mag natuurlijk 
niet zomaar voorbij gaan. Om dit jubileum te vieren organiseert de Oudervereniging samen met 
het schoolteam, namens alle ouders van de school en dankzij de ouderbijdrage, speciaal voor 
al onze leerlingen op vrijdag 4 oktober de 

 

Een dag vol leuke water bouncers op het gehele schoolterrein en waterspelletjes, om de warme 
dagen te verfrissen. Uiteraard wordt er ook gezorgd voor een kaasbroodje en sap (Capri Sun). 
Op het eind krijgen ze een waterijsje. Mocht uw kind dit alles niet lusten, dan kunt u hem/haar 
iets anders meegeven naar school. 

 

BENODIGDHEDEN 

 Graag de naam van uw kind op alle spullen noteren. 

 Op die dag mogen de kinderen zwemkleding aan met erover heen hun gymuniform 

v.w.b. de kinderen van groepen 3 t/m 8. De kinderen van groepen 1 en 2 kunnen een 

donkerblauwe legging of sportbroek aantrekken met een wit T-shirt. 

 Gelieve uw kind voordat het naar school komt in te smeren met sunblock. 

 We hebben het liefst dat de kinderen zwemschoenen aantrekken, zodat ze niet op 

blote voeten op het asfalt lopen. 

 Het is handig als de kinderen van groepen 1 en 2 een bandje, zwemgordel of 

zwemvest meenemen. 

 Een handdoek om zich af te drogen. 

 Droge kleren om na het drogen aan te trekken over de zwemkleding. 

 Een extra waterfles of beker (naast onze 4 koelers zullen we jugs plaatsen op het 

schoolterrein). 

 Voor ons staat de veiligheid van alle kinderen op de eerste plaats. Kinderen die zich 

niet gedragen worden eruit gehaald en moeten dan even onder toezicht zitten. 

 

Voor de VJMC-Splash Day hebben we per klas 3 hulpouders nodig. Deze ouders 

hebben als taak de klassenleerkracht bij te staan, zodat de dag leuk en veilig verloopt 

voor alle kinderen. 

Kunt u ons deze ochtend helpen? Vul onderstaand formulier in en lever deze in bij de 

leerkracht van uw zoon of dochter. Uitgeprinte formuliertjes zijn ook verkrijgbaar bij 

de directie. U kunt uiteraard ook direct een mail sturen naar de klassenleerkracht. 

Ouders die zich opgeven worden opgeroepen voor een korte briefing op donderdag 

om 12.00u in het computerlokaal. 

 

N.B Indien u liever niet wenst dat uw kind nat wordt en in de bouncers gaat, gelieve 

dit schriftelijk/per mail door te geven aan de klassenleerkracht van uw kind. Uw kind 

kan dan nog steeds naar school komen en mee genieten. 



  

 
 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

NAAM VAN UW KIND: _____________________________________  
 
 
GROEP: _______ 
 
 
E-mail: __________________________________________________ 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 
Met vriendelijke groet, 

De Oudervereniging van het VJM College 

 

 

 

 


