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Willemstad, 25 oktober 2021  

Geachte ouders/verzorgers,  
 
Een fijne gezegende week gewenst! 
 
RMHC 
Vandaag starten we officieel met de verkoop van de handjes voor 
RMHC. Bijgaand vindt u een brief met alle informatie.  
De actie loopt op onze school van maandag 25 oktober tot en met 
maandag 1 november. Per maandag MOETEN alle kinderen al het 
geld en handjes hebben ingeleverd.  

Alvast bedankt voor uw hulp en inzet! 
 
ALV / ouderlijke bijdrage / parkeergedrag / verkeersregels 
Bijgaand vindt u ook twee brieven van de Oudervereniging. Een reminder voor de 
ALV die aanstaande donderdag 28 oktober zal plaatsvinden via Zoom en tevens een 
herinnering voor de ouderlijke bijdrage en andere info.  
 

Scholenkampioenschap voetbal FDDK 
Onze school doet met maar liefst twee teams, bestaande uit 
jongens en meisjes van de groepen 7 en 8, mee aan dit 
voetbalkampioenschap waar diverse scholen van Curaçao aan 
deelnemen.  

          We wensen ze veel succes en sportiviteit toe. Go VJMC!  
 
Bij ziekte thuisblijven 
Is uw kind ziek? Laat uw kind dan thuis uitzieken en laat hem/haar niet naar school 
komen. Ook niet alleen om een toets te maken. In geval van ziekte/symptomen 
wordt u meteen gebeld om uw kind op te komen halen. Wij rekenen op uw 
medewerking in deze. 
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Pabien-Challenge 
Wij gaan als school meedoen met de Pabien-Challenge van Child First Foundation.  
“To create a support base for the new congratulation song in Papiamentu.”  
Zie de volgende links voor meer info en wat de bedoeling is. 
https://childfirst-foundation.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=xpZwL2flrbE   
Deze week oefenen we op school/thuis en zullen de opnames plaatsvinden. 
Onderstaand vindt u het liedje op de melodie van “Happy birthday”.  
 
Let’s sing together! 
 
Pabien riba bo dia. 

Nos tei pa kompartí. 

Hopi aña, hopi aña, hopi aña felis! 

 

Bo ta di fiesta, awe. 

Nos tei pa selebrá.   

Hopi aña, 

Hopi aña, 

hopi aña felis!”  

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
J.M.H. Steijvers, dir.      A. Van Eenennaam, adj. 
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