
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),
De Jump up commissie is nog steeds druk bezig met de voorbereidingen voor onze 
jaarlijkse Jump Up op 14 februari 2020. Wij hebben er in ieder geval allemaal heel 
veel zin in!  Hierbij nog enkele details.

De route
Omdat wij dit jaar 60 jaar VJMC vieren, hebben wij besloten om de route ook aan te 
passen. Als eerste zal de Jump Up gevierd worden op school vanaf 17:00  uur. 
 
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. 

Dit jaar vertrekt onze swingende parade vanuit Suvek. Tussen 17:15 en 18:30 zal 
er bus transport zijn van School naar Suvek, de bussen zullen gereed staan bij de 
speelzaal. Dus iedereen kan gewoon parkeren op de parkeerplaats van de school, 
hier zal er ook Security aanwezig zijn voor de veiligheid van de auto’s. De route is:  
Suvek – Schout bij nacht Doormanweg – Corrieweg - VJMCollege en is 2km lang. 
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Kaarten te koop
De kaarten kosten NAf. 15.00 voor jong en oud incl. 1 T-shirt. Veiligheid staat 
voor ons centraal en iedereen moet daarom uniform de straat op.  
Deze week (10 februari t/m 13  februari) zullen de leden van de Oudervereniging 
zowel in de ochtend als tussen de middag tot 13 uur aanwezig zijn in de hal voor 
de verkoop van kaarten. 

Lekkernijen te koop 
Dinsdag en woensdag zullen de leden van de Oudervereniging en Jump Up 
Commissie in de middag aanwezig zijn in de hal voor de verkoop van lekkernijen 
zoals koekjes, donuts, stukje taart en nog veel meer.

T-shirts ophalen en licht artikelen te koop
T-shirts kunnen op 12 en 13 februari tussen 5PM en 7PM op school opgehaald 
worden in de bibliotheek op vertoon van het toegangskaartje. Hier kunt u ook licht 
artikelen kopen om de swingende parade ook sparkelend te maken.

Hulp Ouders nog steeds gezocht!
Wij zijn nog steeds opzoek naar hulp ouders. Bent u bereid te helpen, dan kunt u 
onderstaand strookje invullen en aan uw kind meegeven, of u kunt zich ook melden 
bij Juf Giselle.

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


