
JUMP-UP VJMC
60 Jaar Feest

14 Februari 2020

60 aña VJMC ta selebrá
Ku blas, slenger i muzik nos ta festehá

14 Februari 2020 
van 5 tot 9 pm

 
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Nog 1 nachtje slapen voor onze jaarlijkse Jump Up op 14 februari 2020.  
Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in!  Hierbij de laatste details.

T-Shirts ophalen
De T-shirts kunnen vandaag nog 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.
U kunt 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! 
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Viering voor de Jump Up
Vanaf 17:00 zal op school, de Jump Up gevierd worden. Kom met een lege maag 
en dorst zodat jullie kunnen genieten van alle diverse lekkernijen en drinken die 
verkrijgbaar zullen zijn bij onze kraampjes. En zo natuurlijk ook de school kunt 
steunen. 

Tussen 17:15 en 18:30 zal er bus transport zijn van School naar Suvek, want de 
swingende parade begint dit jaar bij Suvek. De bussen zullen gereed staan bij de 
speelzaal. Er zullen 3 bussen zijn die elk 3 keer kunnen rijden van en naar school. 
Dus wees er op tijd bij, want 18:30 vertrekt de stoet vanuit Suvek. 
Ook bij Suvek zijn er beperkte hapjes en water te koop, zodat niemand de straat op 
moet, met een lege maag 

De route is:  Suvek – Schout bij nacht Doormanweg – Corrieweg - VJMCollege 
en is 2km lang.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met feestelijke groeten,
Jump Up commissie VJMC
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1.  SECURITY OUDE R S
Hierbij geef ik mij op als “Security Ouder” tijdens de Jump-up.

Naam van de Ouder:

Naam van het Kind:      Groep: 
 
Mijn email adres:

Ik ben bereikbaar op tel.nr:     
U kunt zich ook per e-mail opgeven bij de klassenleerkracht

2. HULP IN KRAAMPJES
Ik wil graag helpen in de kraampjes op de dag van de Jump-up. ik wil helpen:

 voor de Jump-up SHIFT 1   na de Jump-up SHIFT 2

Er zullen kraampjes zijn voor popcorn, ijsjes/chips, bar en BBQ.

Naam van de Ouder:

Naam van het Kind:      Groep: 
 
Mijn email adres:

Ik ben bereikbaar op tel.nr:     
U kunt zich ook per e-mail opgeven bij de klassenleerkracht

3. DONATIES
Ik wil graag het volgende doneren:

Naam van de Ouder:

Naam van het Kind:      Groep: 
 
 whole legs  doos/dozen @ Nafl. 10,- en ik betaal Nafl.
 kippensate  pakjes @ Nafl. 5,- en ik betaal Nafl. 
    
Gelieve graag het geld gelijk mee te geven

Hulp Ouders nog steeds gezocht!


