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

Willemstad, 27 augustus 2021
Geachte ouders/verzorgers,
Beginsituatie
De beginsituaties zullen niet op de nieuwe Profectus te zien zijn. De leerkrachten zullen na hun
analyse van de resultaten contact nemen met die ouders waarvan het kind onvoldoende/zwak
heeft gescoord. Indien nodig kunt u altijd een afspraak maken met de klassenleerkracht om de
beginsituatie van uw kind in te zien.

Juf Alette jarig
Aanstaande zondag is juf Alette jarig. Ze viert dit maandag 30 augustus en op
deze dag mogen alle kinderen met vrije kleding naar school komen. Houd u
wel rekening met de vigerende regels: geen spaghettibandjes, geen blote buik,
sokken aan, e.d.

Stagiaire in groep 3b
Vanaf maandag 30 augustus zal meester Robbert stage komen lopen in groep 3b. We heten hem
van harte welkom en wensen hem veel succes toe!

Gymlessen van start
Volgende week dinsdag 31 augustus gaat het gymproject van start
in SDK. Conform een gymrooster zullen de kinderen van groepen
4 t/m 8 opgehaald worden door een grote bus en keren ze ook
weer terug naar school in de bus. Uitgaande van het nu geldende
protocol zal iedere groep voorlopig om de week gym hebben. Alle
a-groepen starten aanstaande dinsdag en de week daarop de bgroepen, enz. Gelieve hiermee rekening te houden.
Hierbij de afspraken die gelden voor de dinsdag:
 Op dinsdag komen de kinderen in gymuniform naar school: donkerblauwe, effen
sportbroek en gym T-shirt.
 Ze houden dit gymuniform de hele dag aan.
 Ze mogen voor tijdens de gymles eventueel een pet meenemen.
 Ze hoeven geen aparte gymtas mee te nemen, daar ze niet zullen douchen bij SDK.








Ze moeten een waterfles meenemen.
Uit veiligheidsoverwegingen zijn oorbellen, kettingen, armbanden, horloges e.d. niet
toegestaan.
Bij problemen en/of voorvallen die zich tijdens de gymles hebben voorgedaan,
gelieve u in eerste instantie te wenden tot de klassenleerkracht, die elke les
bijwoont.
Zowel in het Funderend Onderwijs als op de middelbare school neemt
lichamelijke opvoeding een belangrijke plaats in. Niet alle kinderen houden van
gym, maar we zullen ze moeten stimuleren om ook hiervoor hun uiterste best
te doen.
Wanneer een kind ziek is en geen gym mag doen, gelieve dan een briefje of
mail te schrijven met vermelding van de klachten. Mag uw kind om medische
redenen geen gym doen, gelieve de dokter dan om een briefje te vragen. De
gymlessen zijn verplicht bij de wet.

Wij rekenen op uw medewerking en danken u bij voorbaat.
Een fijn weekend gewenst.
Take care and stay safe!

Met vriendelijke groet,
J.M.H. Steijvers, dir.

A. Van Eenennaam, adj.

