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Willemstad, 21 juni 2022
Geachte ouders/verzorgers,
Nog 12 schooldagen te gaan voor het einde van het schooljaar.
Ondertussen is de toetsweek achter de rug en zijn we bezig met de laatste loodjes.
Bij deze enkele punten.
Ouderavond
Ondertussen zijn we gestart met de rapportbesprekingen. Op woensdag 29 juni
is er ouderavond. U zult hiervoor worden opgeroepen. Het kan zijn voor deze
avond zelf of op een ander moment. De klassenleerkracht zal hierover contact
met u opnemen.

Verkeersexamen
Wij zijn heel blij en trots op onze kinderen van groep 7 die allemaal met goed
gevolg de verkeerslessen hebben doorlopen en zijn geslaagd voor hun
verkeersexamen! Masha pabien!

EFO-uitslag
Afgelopen woensdag hebben onze kinderen van groep 8 ook hun uitslag van de
EFO ontvangen. Wat een feest! En wat zijn we trots en dankbaar. Iedereen mag
naast zijn schoenen lopen want ook hier zijn alle kids geslaagd! Gefeliciteerd!

Afscheid
Er is een tijd van komen en ook een tijd van gaan. Bij deze willen we u alvast laten weten dat wij
helaas afscheid moeten gaan nemen van vier leerkrachten die dit schooljaar voor het laatst op
het VJM College zullen staan. Te weten juf Netty van de rode klas, juf Rashanty van de gele klas,
juf Joanne van groep 7b en juf Olivia van groep 8b. Hoewel we ze zeer zeker zullen gaan missen,
begrijpen en respecteren we hun keuze en wensen hen veel succes toe in hun nieuwe uitdaging!
We bedanken hen voor alles dat ze hebben gedaan en wensen hen alle goeds voor de toekomst!
Meer info aangaande de bezetting voor het nieuwe schooljaar volgt.

Aangepaste vakantieregeling
Onderstaand vindt u de aangepaste vakantieregeling voor de aankomende twee schooljaren.
Gelieve goed nota te nemen.
Met vriendelijke groet,
J.M.H. Steijvers, dir.

A.M. van Eenennaam, adj.

