
En                             Chuchubiweg 12/14, tel: 7376380/7376394, site: www.vjmcollege.com, e-mail:vjmc2@rkcs.org 

 

  Willemstad, 18 oktober 2021  

Geachte ouders/verzorgers,  
 
Een fijne gezegende week gewenst! 
 
Gym op SDK 
De gymdocenten hebben aangegeven dat het niet is toegestaan te gymmen met het schooluniform. 
Gymuniform is verplicht. Verder is het belangrijk dat de kinderen een extra fles water meenemen op 
dinsdag wanneer ze gym hebben. 
 
Tropenrooster 
Tot en met 31 oktober zal het tropenrooster nog gehanteerd worden. Kinderen kunnen dan nog een wit 
T-shirt of gymshirt aan doen. Daarna is het schooluniform weer verplicht.  
 
Via de voorpoort 
Nu alle kinderen na school weer via de voorpoort eruit gaan, vragen we eenieders medewerking om tijdig 
uw kind(eren) op te komen halen. De bordjes van de groep geven aan welke groep naar buiten komt. 
Graag alleen de ouders/verzorgers van desbetreffende groep staan bij de voorpoort. De anderen wachten 
op afstand totdat de groep van hun kind(eren) aan de beurt is. Let op uw mondkapje. Alvast hartelijk 
bedankt voor uw medewerking! 
 
Klassenbibliotheek / leeshulp 
Heeft u nog boeken die u niet meer gebruikt? In een goede staat? Stuurt u ze naar ons. Wij kunnen ze 
goed gebruiken voor onze klassenbibliotheek. 
We hebben nog leeshulp nodig. Leesmoeders, leesvaders, lees-oma of -opa, leestante of leesoom 
iedereen is van harte welkom! Indien u wilt en kunt, dit graag z.s.m. doorgeven aan  D.Kenters@gmail.com 
of aan de klassenleerkracht. 

 
Kinderboekenweek 
Volgende week start de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is: “Wat wil je 
worden? Beroep” “Kiko bo ke bira? Profeshon”. Er zijn diverse activiteiten en 
verschillende schrijvers zullen in virtuele vorm hun bijdrage leveren. Op 27 oktober 
om 19.00 – 21.00uur heeft de bibliotheek een webinar in het Papiaments ‘Kon ta 
stimulá e proseso di lesamentu na diferente edat’. Ouders kunnen registreren via 
www.bnkcuracao.com. Als bijlage de poster. Alvast bedankt voor jullie inzet om 
samen de kinderen te enthousiasmeren om te blijven lezen! 

 
RMHC 
Het is weer zover! Volgende week gaan we weer starten met de verkoop van de handjes 
voor RMHC. Meer info volgt.  
 
Met vriendelijke groet, 
J.M.H. Steijvers, dir.      A. Van Eenennaam, adj. 

mailto:vjmc2@rkcs.org
mailto:D.Kenters@gmail.com

