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Willemstad, 30 oktober 2021  

Geachte ouders/verzorgers,  
 
Ontvangt u bij deze een brief aangaande enkele belangrijke mededelingen en updates.  
 

Schoolfoto’s 
Het is weer tijd voor de schoolfoto’s! Onderstaand vindt u de afspraken en 
ziet u welke groepen op welke dag aan de beurt zijn en welke foto’s worden 
genomen.  
 
1. Bestelformulieren zijn digitaal en met deze brief verstuurd. 

2. Betaling en bestelling is online.  

    Laatste bestel-/betaaldag is vrijdag 5 november.   

3. Schema: 

- Maandag    1 nov.  Klassenfoto’s startende met die groepen die op dinsdag   

                                               2 november gym hebben.  

- Dinsdag    2 nov.  Vervolg klassenfoto’s  

 

Vanaf 3 november starten de individuele foto’s per leerjaar. 

- Woensdag   3 nov.  groep 7  

- Donderdag  4 nov.  groep 8 

- Vrijdag    5 nov.  groep 6 

- In de toetsweek van 8 t/m 12 nov. worden er geen foto’s gemaakt. 

 

- Maandag  15 nov.  groep 5 

- Dinsdag  16 nov.  groep 3   

- Woensdag 17 nov.  groep 4 

- Donderdag 18 nov.  geel en blauw  

- Vrijdag  19 november  rood en oranje.  

 

- Maandag 22 november en woensdag 24 november:  

foto’s with friends/broers/zusjes.  

In geval van afwezigheid van kinderen bij de individuele foto’s worden deze ook op 

deze dagen ingehaald 
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Internetprotocol 
Maandag a.s. ontvangt uw zoon/dochter het internetprotocol van VJMC. Graag goed doornemen 
en ondertekend retour sturen voor uiterlijk vrijdag 5 november. Alvast bedankt. 
 
 
 
RMHC 
Afgelopen week was de verkoop van de handjes voor RMHC in volle gang. Denkt 
u eraan dat maandag 1 november al het geld en handjes wordt ingeleverd? We 

rekenen op uw medewerking en danken  u van harte voor uw hulp en 
inzet!  
 
 

Scholenkampioenschap voetbal FDDK 
Onze teams hebben zich van hun beste kant laten zien afgelopen week en 
hebben beide wedstrijden gewonnen. Op onze schoolsite en ook op 
Facebook kunt u meer info vinden hieromtrent. Go VJMC!  
 
 

 
 

Pabien-Challenge 
Wat een mooie samenwerking van kinderen en leerkrachten en een geweldige 
vertolking van Happy birthday!  
Kijk op onze site naar het resultaat! 
 
 

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


