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Willemstad, 16 december 2022 

Geachte ouders/verzorgers,  
 

Het is zover! Kerstmarkt op VJMC:  ‘Fiesta di lus!’ 

 

Shows, kerststukjes van de kinderen, spelletjes voor de kids, heerlijk eten en 
drinken…  
 
Wij zijn er klaar voor! De poort gaat open om 18.00 uur waarna u heerlijk kunt rondlopen op onze 

kerstmarkt en genieten van onze ‘Fiesta di lus!’ ! Denkt u eraan om tijdig 

(consumptie)bonnen te kopen? Met deze bonnen kunt u naast eten/drinken ook de kerststukjes 
betalen, de spelletjes voor de kids, e.a. Bonnen kopen is vandaag al mogelijk vanaf 12.00 uur.  
 
 
Shows 
Gedurende de avond zullen er diverse shows worden gegeven door een aantal kinderen van de 
diverse groepen.  
7.00 u Groep 8 

Groepen 1/2/3 
7.30 u  Groep 6 

Groep 4 
7.45 u Groepen 7: Art Matters! (Op de grote speelplaats) 
8.00 u Groep 7 en groep 5 
8.30 u Grand finale! 
 
 
Kerststukjes te koop tussen 18.00 – 20.00 uur 
In groep 4a: kerststukjes te koop van de groepen 1/2  
In groep 4b: kerststukjes te koop van de groepen 3/4 
In groep 6b: kerststukjes te koop van de groepen 5/6 
In groep 7a: kerststukjes te koop van de groepen 7/8 
 
De kerststukjes van ieder kind worden in principe gekocht door de ouders/opa/oma/etc. van 
ieder kind. Indien er extra stukjes zijn, dan ziet u dit in de klas.  
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Kunt u er onverhoopt niet bij zijn vanavond, geef dit vandaag nog -liefst voor 12u- door aan de 
juf/meester die de werkstukjes van uw kind dan apart zal zetten. Maandag 19 december kunt u 
deze dan alsnog kopen.  
 
Alles wat vervolgens niet is verkocht, zal dan op dinsdag 20 en woensdag 21 december na school 
nog te koop zijn (afgezien van de stukjes met een fotootje van een kind).  
 
Tot vanavond! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
J.M.H. Steijvers, dir.      A. M. van Eenennaam, adj.  


