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Willemstad, 11 oktober 2022 

Geachte ouders/verzorgers,  
 
Na een welverdiende vakantie gaan we vandaag weer van start. Hieronder volgen enkele 
reminders en belangrijke mededelingen. 
 
Aanvraag voor vrijstelling van schoolbezoek  
In het geval van bijzondere gevallen (overlijden, familieomstandigheden, e.d.)  kunt u 
een aanvraag voor vrijstelling van schoolbezoek verzoeken. Hieronder valt in principe geen 
vakantie. U vult hiervoor het formulier op onze schoolwebsite in, print het uit en stuurt deze in 
een envelop als hardcopy naar school. Ook moet er een brief bij waarin u de reden van uw 
aanvraag aangeeft. Hierna zal uw aanvraag in behandeling worden genomen.  
 
 
Auto’s 
De veiligheid van onze kinderen staat voorop. Vandaar dat wij u  wederom op het 
hart willen drukken om bij het ophalen en brengen van de kinderen:  
 

- rustig te rijden over de parkeerplaats 
- over te steken bij de tussenberm rekening houdend met de 

verkeersregels. Bekijkt u bijv. samen met uw kind onderstaand filmpje en oefen met 
uw kind. https://schooltv.nl/video/veilig-oversteken-waar-moet-je-op-letten-als-je-
veilig-wilt-oversteken/ 

- te parkeren in de parkeervakken en niet in/op de berm, ook al bent u laat. 
- tijdens het wachten op uw kind de motor uit te doen bij de eerste 

strook en geen harde muziek te draaien  
 
 
 
Afzetten en ophalen 
De kinderen van groep 1 lopen nu ook zelfstandig naar binnen.  
Het ophalen gaat prima! We houden dit aan. Ouders/verzorgers van de groepen 5 t/m 8, denkt 
u er alstublieft aan dat u wacht bij de hal en dat u pas bij de tweede bel naar de klas doorloopt. 
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Nieuwe leerkracht rode groep  
Wij heten juffrouw Lotte Bregman van harte welkom in de rode 
groep! Vandaag is zij kennis komen maken met de school en de 
klas. De komende tijd zal zij samen met juf Angelique de klas 
draaien om de overgang zo makkelijk mogelijk te maken voor onze    
 kinderen. Meer info volgt.  

 
 
Airco-en zonnepanelenproject 
Vóór de vakantie tijdens de ALV is dit project met overgrote meerderheid goedgekeurd. In de 
oktobervakantie is fase 1 reeds gestart en zijn de eerste zonnepanelen geplaatst.  
Het was geweldig om zo’n grote opkomst en betrokkenheid te zien! Super!  De kracht van onze 
school is en blijft een goede samenwerking tussen u als ouders/verzorgers en wij als school, om 
het beste uit onze kinderen te halen en het beste voor hen te doen. Let’s do this together! 
 

 
Family Movie Night! 
Save the date! Op vrijdag 28 oktober is het Family Movie Night op 
VJMC! De oudervereniging is al druk bezig met de voorbereidingen. 
Stay tuned, more info coming up!  
 

 
Doorstroomcriteria 
Bijgaand ontvangt u de aangepaste versie van de doorstroomcriteria door het RKCS. Het 
doorlopend gemiddelde geldt voor de leerjaren 5 t/m 8. Dit betekent dat alle behaalde cijfers 
van rapport 1 samen met de behaalde cijfers van rapport 2 en 3 uiteindelijk de overgang 
bepalen. Enkel voor de leerjaren 3 en 4 staat ieder rapport op zichzelf.  
 

Normering 
Het R.K. Centraal Schoolbestuur heeft aangegeven dat vanaf 11 oktober de N-termen als 
normering zullen worden aangehouden. Deze heeft een soepeler verloop van 59 punten naar 
beneden waarbij kinderen worden gewaardeerd voor het aantal goede antwoorden. In bijgaand 
overzicht vindt u de N-termen-scorelijst in correlatie met het cijfer. De cijfers die vóór de 
oktobervakantie zijn behaald blijven wel staan met de normering zoals deze tot aan de vakantie 
werd gehanteerd.   
 
 
Wij rekenen op uw medewerking en danken u bij voorbaat.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
J.M.H. Steijvers, dir.      A. Van Eenennaam, adj. 


