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Willemstad, 13 december 2021  

Geachte ouders/verzorgers,  
 

Een fijne gezegende week toegewenst!  
 
Derde adventsbrief 
Vanmorgen hebben we de derde kaars aangestoken en kijken we uit naar de komst 
van het Licht! Het sub-thema dat deze week behandeld wordt met de kinderen is: 
Geef licht aan je medemens! Ontvangt u in de bijlage de derde adventsbrief. 
 
 

Bon bisiña 
Iedereen die al levensmiddelen heeft gebracht: hartelijk 
bedankt! Super! De actie loopt nog t/m woensdag 15 dec. 
Levensmiddelen kunnen nog steeds worden ingeleverd in de 
daarvoor bestemde bakken in de hal. 
Help ons anderen te helpen en het licht te zijn voor hen die het 
nodig hebben.  
We rekenen op u en alvast onze hartelijke dank!  

 
   

VJMC kampioen! 
Afgelopen donderdag speelde ons eigen schoolteam VJMC-2 de finale 
tegen het St. Antoniuscollege en hebben we gewonnen! We zijn supertrots 
op onze voetbalkampioenen! Alsook op ons VJMC-1 team die alles hebben 
gegeven, zich van de goede kant hebben laten zien en er een mooie 
ervaring aan hebben overgehouden. Geweldig gedaan jongens en meiden!  
Onze dank gaat ook uit naar de twee coaches, de heer Karel en de heer Huizings, 
die beide teams hebben begeleid zoals ook onze juf Rashanty. Masha danki di       ! 
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Opruimen/schoonmaak 

 Zaterdag 27 november jl. hebben verschillende ouders ons geholpen met het 
opruimen. Een superdank aan eenieder en ook aan DijkTransport voor het 
ter beschikking stellen van de container! 

 Dankzij tussenkomst van onze ouder, meneer Windster, heeft DOW de 
terreingrens met CSC en kabouterbos schoongemaakt waardoor we weer 
veilig gebruik kunnen maken van de rijbaan! Onze hartelijke dank! 

 
 

Kerstviering 

Vrijdag 17 december zullen we Kerst vieren op school. Al bij 

binnenkomst zullen kinderen elkaar ontvangen met mooi 
kerstgezang. Na een gezamenlijke religieuze opening gaat het 
programma in de klas verder. De Oudervereniging heeft voor 

een heerlijke voorverpakte kerstbrunch gezorgd. Op deze dag hoeven de kinderen 
geen tas mee te nemen. In het geval dat uw kind niet alles eet of graag extra 
eten/drinken mee wilt nemen, raden wij u aan dit wel aan uw kind mee te geven. 
Op deze dag mogen de kinderen in feestkleren komen, wel conform de vigerende 
regels (schoenen met sokken, geen spaghettibandjes, geen te korte 
rokjes/broekjes, etc.). Op deze dag eindigt de school normaal om 12.25/ 12.30 uur.  
 
Fijne week toegewenst verder.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
J.M.H. Steijvers, dir.      A.M. van Eenennaam, adj. 
 


