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Willemstad, 19 januari 2023 

Geachte ouders/verzorgers,  
 
Bij deze enkele mededelingen. 
 
 

Dag van de leerling / 100 dagen school 
Morgen vieren we de dag van de leerling! Op deze dag zetten we uit 
iedere klas één leerling extra in het zonnetje die het afgelopen half 
jaar op een heel bijzondere wijze heeft gepresteerd.  Uit al deze 
leerlingen is ook één leerling van VJMC gekozen.  
 

Hiernaast vieren we morgen ook “100 dagen school!” We zijn 100 dagen slimmer! De kinderen 
mogen morgen in vrije kleding naar school komen. Al dan niet in de trant van “100 dagen school”, 
maar wel rekening houden met de vigerende regels (geen spaghettibandjes, blote buik, kapotte 
broeken, etc.) 
De Oudervereniging zorgt voor een extra verrassing voor alle kinderen!  
 
 
Kick Off Koningsspelen 
Op 2 februari 2023 is er een Kick Off Koningsspelen op het Brionplein. Koning 
Willem Alexander en een van de prinsessen zullen dan aanwezig zijn. Iedere 
school is uitgenodigd om met een groepje kinderen hieraan deel te nemen. De 
leerlingen die verkozen zijn als leerling van het jaar en nog een leerling uit 
iedere klas tezamen met een dansgroepje zullen onze school vertegenwoordigen. De ouders van 
deze kinderen krijgen een persoonlijke brief om hun toestemming hiervoor te geven. Meer info 
volgt dus.   
 
 
Geen gym  
I.v.m. werkzaamheden op het buitenterrein van het SDK hebben de volgende groepen volgende 
week op dinsdag 24 januari geen gym: 3A-3B- 4A- 4B – 7B en 8B.  
 
Tussenrapport 
Vandaag kunt u het tussenrapport bekijken op Profectus. Het ouderportaal staat open t/m 
zondag. Maandag wordt het weer vergrendeld.  
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Jump-Up 
Het is weer zover! Jump-Up VJMC  ta “Bèk den kaya!” op 10 februari 
2023!  
Reserveert u alvast deze datum want dit wilt u niet missen! Volgende 
week start de kaartverkoop. Zorg dat u er tijdig bij bent, want op is op!  

 
Ook voor deze avond hebben we weer hulpouders nodig, zowel in de 
shifts  alsook als security ouder tijdens de Jump-Up zelf. Kunt u ons op 
deze avond een handje helpen, vult u dan onderstaand strookje in en 
levert u dit z.s.m. weer in op school.  
Alvast hartelijk bedankt!  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
J.M.H. Steijvers, dir.      A. M. van Eenennaam, adj.  
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
Naam ouder:__________________________________________________________________ 
    
Naam kind:  _____________________________________________________     Groep ______ 
 
Telefoonnummer: __________________________________________ 
   
 
Ik geef me op: 
 
O voor shift 1 (van 17.00 – 18.30 u inclusief opbouwen) 
O voor shift 2 (van 20.00 – 21.30 u inclusief opruimen) 
O als security ouder tijdens de Jump-Up 
 
 

Ja, ik geef mij graag op als hulpouder! 


