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NIEUWSBRIEF BASISSCHOOL JEROEN   bewaaradvies!!                                                                              JULI 2018 
Belangrijke informatie! Goed lezen. Er veranderen zaken komend schooljaar. 
 

Geachte ouders/ verzorgers, 
In deze brief staat belangrijke informatie over o.a. de klassenindeling van komend schooljaar, de vakanties en afwijkende 
schooldagen. Er kunnen nog zaken wijzigen; lees daarom ook de eerste infobrief of nieuws op schoolapp* in het nieuwe 
schooljaar goed door. 
* Onze school heeft een schoolapp. Deze kunt u downloaden, zoek basisschool Jeroen, in de App Store en Google Play Store. In 
deze app vindt u alle belangrijke informatie. De functies van de app zijn uitgebreid, u moet nu inloggen als u informatie over de 
groep van uw kind wilt.  
 
De welkomsmiddag is op vrijdag 31 augustus van 14.30u tot 15.00u. Deze middag heten wij u van harte welkom met een 
drankje. Na afloop kunt u uw kinderen mee naar huis nemen. 
 
Voor groep 8 is de  informatieavond  op donderdagavond 20 september. 
De schoolkalender met alle noodzakelijke informatie ontvangt u uiterlijk in de tweede week van het nieuwe schooljaar. 
 
De groepsindeling voor komend schooljaar:  
1A: juffrouw Nathalie en juffrouw Margit 1B:       juffrouw Charlotte 
2A: juffrouw Marieke en  juffrouw Maartje 2B: juffrouw Karina en juffrouw Solveig 
3A: juffrouw Carin en juffrouw Esther 3B:       juffrouw Chantal en juffrouw Joyce H 
4A:   juffrouw Elke en meester Patrick 4B:   juffrouw Loraine 
5A:  juffrouw Karin 5B: juffrouw Ria en meester Jeroen 
6A:  meester Jaco  (is de oude groep 5B)                          6B:       juffrouw Paula en juffrouw Joyce V*  (is de oude groep 5A) 
7A               meester Rick en juffrouw Judith   7B: juffrouw Daisy en juffrouw Joyce V 
8A:             meester Peter en juffrouw Rachel/ Helouise 8B: juffrouw Helouise en juffrouw Cindy 
*Juffrouw Floor gaat na de herfstvakantie aan de slag in groep 6B, samen met juffrouw Paula. 
 
Juffrouw Sebahat , Floor, Thoos en Rachel zijn met zwangerschapsverlof. Zij komen op verschillende momenten in het 
schooljaar weer terug. 
Juffrouw Sabine, Dieuwertje, Jeanine, Hannah en meester Max en Dennis verlaten de school. Dat vinden wij erg jammer.  
Nieuw zijn juffrouw Kim voor beeldend vormen, Juffrouw Rachel voor drama,  Juffrouw Chantal voor groep 3, meester Jeroen 
voor groep 5B en meester Koen voor robotisering. 
 
Prismagroep:  juffrouw Linda en juffrouw Mary 
Gymleerkrachten:  meester Ralph en juffrouw Chantal 
Beeldende vorming: juffrouw Kim 
Robotisering (gr 7 en 8):                        meester Koen 
Drama: juffrouw Rachel 
Muziek: juffrouw Solveig 
Zorgleerkrachten:  diverse leerkrachten  
ICT coördinator:                                       juffrouw Joyce V. 
Interne begeleiding: juffrouw Susanne en juffrouw Anouk 
Onderwijsassistenten: juffrouw Laila, juffrouw Barbara en juffrouw Sebahat 
Directeur:                     Gerard van Vliet 
Adjunct directeur:                 Renée Hertogh   
Managementteam:                     Gerard van Vliet, Renée Hertogh, Susanne Kikkert en Anouk Snaterse 
Administratie/ICT coördinator:            Heleen Vennik  
Conciërge:    Bert Mathijssen 
Schoolmaatschappelijk werk: Marjolein van der Brugge 
Coördinator Brede Buurt School:         Gerard Paardekooper  
SMW+:                                             Marianna van Veen 

Vakanties 
Prinsjesdag 18 - 09 - 2018        
Herfstvakantie 22 - 10 - 2018 t/m 26 - 10 - 2018 
Kerstvakantie 24 - 12 - 2018 t/m 04 - 01 - 2019    
Voorjaarsvakantie 25 - 02 - 2019 t/m 01 - 03 - 2019 
Meivakantie                          19 - 04 - 2019* t/m 03 - 05 - 2019 
Hemelvaartvakantie                 30  - 05  -  2019    t/m      31 -  05  -  2019 
Pinksteren                                  10  -  06  - 2018 
Zomervakantie 22 - 07 - 2019 t/m 30 - 08 - 2019* 

*De school  gaat om 15.00 uur uit op donderdag 18 april en 18 juli!
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Vrije middagen voor alle leerlingen i.v.m. studiemiddag.  
Alle leerlingen vrij om  12.00u:         Dinsdag  11 - 09  - 2018 (er zijn ook kennismakingsgesprekken) 
                                                                            Dinsdag          09 - 10 - 2018 
 Donderdag  14 - 02  - 2019 
                                                                            Donderdag 14  - 03 - 2019 
                                                                            Dinsdag   21 - 05  - 2019 
 
Kennismakingsgesprekken: 
Ook dit schooljaar willen wij graag met u in gesprek over u en uw kind. Deze gesprekken zijn op dinsdag 11 september (vanaf 
14.00u) en donderdag 13 september vanaf 16.15u.                                                                        
          
Vrije middag: alle leerlingen om 12:00 uur vrij. 
Vrijdag (Kerstvakantie) 21 - 12 - 2018 
  
Alle leerlingen om 12:30 uur vrij. 
Vrijdag  (Gouden Kei)                         22 - 02 - 2019 
                  
Studiedagen: alle leerlingen vrij : 
Maandag   17 september 2018 
Vrijdag               09 november 2018 
Donderdag 06 december 2018 
Vrijdag  25 januari 2019 
Maandag        08 april 2019 
maandag           24  juni 2019 
 
De ouderbijdrage: 
De bijdrage en regeling is ongewijzigd: € 50,- voor het eerste kind etc. Betaalt u voor 1 december 2018, dan krijgt u € 5,- korting 
per kind. Voor groep 8 is de ouderbijdrage € 100,- . 
 
Overblijven:  
Overblijven is in principe bedoeld voor die kinderen waarvan tussen de middag thuis of elders geen opvang mogelijk is, 
bijvoorbeeld omdat beide ouders werken. 
De kosten:  
Het overblijven kost          €         2,40- per keer (alleen via een strippenkaart)* 
Een jaarabonnement kost  €    160,00 per kind voor 4 dagen in de week  
                                         €      80,00- per kind voor twee dagen in de week. 
Op de maandag, dinsdag en donderdag zijn tijdens de overblijf actieve spelmomenten op de speelplaats. Vier onderwijs-
assistenten begeleiden dit. 
Indien er nog een schuld open staat van het afgelopen schooljaar, dan kan uw kind in het nieuwe schooljaar niet meer 
overblijven. U heeft nog 4 dagen om dit te regelen.  
Maandabonnementen voor de overblijf zijn mogelijk!  
 
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een inschrijfformulier voor het overblijven van uw kind. U kunt hierop invullen of u 
uw kind vast wil laten overblijven door middel van een jaarabonnement. 
Werken beide ouders, of werkt u als alleenstaande ouder en u kunt dit aantonen met een werkgeversverklaring, dan krijgt u een 
korting van € 20,- per jaar. Deze verklaring dient u als bijlage bij het inschrijfformulier te doen. 
* u kunt uitsluitend door middel van een strippenkaart (voor 5 keer overblijven) á € 12,- uw kind incidenteel laten 
overblijven.  
 

Wij wensen u een hele goede vakantie toe. 
Wij zien u graag terug op maandag 27 augustus 

Team basisschool Jeroen 
 


