
Beste ouder (s) en verzorger (s),
In deze editie van onze nieuwsbrief schenken wij aandacht aan de volgende items:

 1. Belangrijke punten van de Algemene Leden Vergadering (ALV)
 2. Splash Day
 3. Trivia Night
 4. Kerst op School

Met onze nieuwsbrief informeren wij u graag over zaken waar de Oudervereniging zich 
zoal mee bezighoudt. Wij horen ook graag wat u als ouders bezighoudt ten aanzien van 
de school. 
Laat het ons weten, u kunt een email sturen naar: oudervereniging@vjmcollege.com 
zodat wij u goed kunnen vertegenwoordigen in de contacten met school.
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Algemene Ledenvergadering (ALV)
Omdat uw kind leerling is op het Vigdis Jonckheer Mensings College bent u 
automatisch lid van de oudervereniging. Jaarlijks hebben wij dan ook onze 
Algemene Leden Vergadering. Dit schooljaar was de ALV op 24 november 2019 
goed bezocht. De vergadering begon met een terugblik op het afgelopen jaar, een 
vooruitblik naar het komende jaar, een financieel jaarverslag en een introductie 
van de nieuwe bestuursleden die zijn aangetreden. 
 
De belangrijkste punten uit de ALV zijn:

De jaarlijkse Ouderbijdrage is reeds diverse jaren ongewijzigd. Dit ondanks dat 
de prijzen in de tussentijd flink gestegen zijn. Daardoor is in de vergadering 
voorgesteld om de ouderlijke bijdrage te verhogen met Nafl. 15,- wegens 
inflatiecorrectie (van Nafl. 400,- naar Nafl. 415,-). Dit voorstel is door de 
meerderheid van de ALV aangenomen. Deze verhoging zal van toepassing zijn 
vanaf het volgende schooljaar 2020/2021.

De airco pilot in de groepen 8 is goed verlopen, het heeft ons informatie gegeven 
over energieverbruik voor verschillende typen airco’s en het heeft ervaringen 
gegeven hoe het voelt voor leerlingen en leraren. Toen het plan er was om meer 
lokalen van airco’s te voorzien werd via onze elektricien al snel ontdekt dat de 
elektra capaciteit van de school heel beperkt is en de kwaliteit van de bekabeling 
sterk verouderd is. De elektra capaciteit van de school moet eerst worden 
versterkt zodat de school hierna verder kan gaan met het implementeren van meer 
airco’s. Hierbij zijn wij voornamelijk afhankelijk van Aqualectra, maar zullen wij zelf 
ook het elektranet binnen de school moeten versterken om een hogere capaciteit 
aan te kunnen. Dit schooljaar zullen wij aan beide elementen gaan werken om zo in 
de toekomst airco’s voor de hele school mogelijk te maken. 

1.

2.
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Splash Day
Om 60 jaar VJMC te vieren zijn wij gestart met een  geweldige, gezellige en 
spetterende Splash Day op school. 

Deze dag was zeer goed verlopen en alle kinderen hebben genoten. Alle klassen waren 
verdeeld in 2 groepen (Groep 1: Groepen 1 tot en met 3, en Groep 2: Groepen 4 tot en 
met 8) 

Elke groep had hun eigen Splash Parcour met verschillende water bouncers en water 
spelletjes. Hier kunt u enkele foto’s zien, maar u kunt ook gerust kijken op onze 
website www.vjmcollege.com voor meer leuke foto’s.

https://myalbum.com/SplashDay2019
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Trivia Night!
Ons eerste Fundraising evenement was onze Trivia Night. Deze avond was 
speciaal voor ouders, oud-leerlingen en vrienden van het VJMC. Op zaterdag 30 
November 2019 waren er 20 groepen van 8 personen aanwezig die kwamen laten 
zien hoe slim ze (nog) zijn. Wat was het gezellig!

Een hartelijk dank aan jullie als ouders en verzorgers voor deze gezellige en 
succesvolle Trivia Night! Maar ook veel dank aan de sponsors die dit evenement 
ook financieel succesvol hebben gemaakt. De netto opbrengst van dit evenement 
is meer dan Nafl. 9.000,- voor onze school. Bereid jullie alvast maar voor op een 
tweede Trivia Night in het volgend schooljaar!
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Kerst op School 

Het thema dat dit jaar is uitgekozen is: “Zo groot, zo klein” 
Een knuffel, een glimlach, een schouder klopje, een compliment, troost. 

Het kleine, het simpele, het eenvoudige, het kwetsbare en het fragiele. Deze kleine 
deugden kunnen groot uitpakken bij een ander. 

In de derde week van December hadden wij:
“Kerstmarkt onder de mooie lichtjes in de hal”
Juf Zita had in de middag de leerlingen van verschillende groepen voorbereid en zongen 
samen als koor hele mooie liederen. Het was super mooi, gezellig, en zij zorgden voor 
hopi ambiente in de middag. De Oudervereniging verkochten Ayaka’s, Oliebollen en 
andere Kerst artikelen als fundraising voor onze school.

Op December 18 hebben wij samen met z’n allen kerst gevierd op school dank zij jullie 
ouder bijdrage.



Aankomende evenementen
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21 mei 
Eerste Heilige Communie

En in het kader van de 60 jarige viering...
zijn er plannen om een musical te houden

Met Vriendelijke Groeten, 

De Oudervereniging 
oudervereniging@vjmcollege.com
SFT BANK 11 520 520 001
MCB BANK 176 95100 


