
 

 

 

 

 

 

Den Haag 240621  

Beste ouders/ verzorgers,  
  
De spreekwoordelijke laatste loodjes zijn inmiddels ingegaan. Over drie weken is het schooljaar 
alweer voorbij. We kunnen nu al spreken van een indrukwekkend en enerverend schooljaar.  
Er wordt momenteel nog hard gewerkt in de groepen. Gelukkig hebben de komende weken ook nog 
genoeg leuke momenten.  
  
Coronamaatregelen:  
Het kabinet heeft voor komend weekend flink wat versoepelingen aangekondigd. Ook voor het 
onderwijs zijn er volkomen onverwacht versoepelingen afgekondigd.  
Aan de andere kant: het 1.5m afstand houden en regelmatig handen wassen blijft de norm.  
Binnen de school is de 1.5m norm onmogelijk te handhaven met alle volwassenen. Daar zijn de 
gangen te smal voor. Tot aan de zomervakantie blijven daardoor 
alle huidige maatregelen onveranderd.  
In het nieuwe schooljaar gaan we bekijken wat er dan mogelijk is.  
  
Verrekenen ouderbijdrage:  
Heeft u dit schooljaar de ouderbijdrage betaald?  Dan hoeft u komend schooljaar niets te betalen.  
Heeft u nog niets betaald dit schooljaar? Dan krijgt u een rekening van €50,- per kind voor komend 
schooljaar.  
Wat betreft de kinderen uit groep 8:   
U krijgt de betaalde ouderbijdrage in zijn geheel terug (als u de ouderbijdrage heeft betaald).   
De kinderen krijgen binnenkort hierover een brief mee.  
  
Nieuwe schoolapp  
In het nieuwe schooljaar gaan we over op een nieuwe schoolapp en krijgen we een nieuwe site. We 
zijn ontevreden over de huidige app en site. U krijgt daar binnenkort meer informatie over hoe over 
te stappen.  
Op maandag 12 juli verschijnt de informatiebrief o.a. met informatie over de klassenindeling nieuwe 
schooljaar op de app.  
  
Laatste schooldag:  
Op donderdag 15 juli is de laatste schooldag. Vanaf 14.50u komen de kinderen met de groep naar 
buiten. We houden weer een vlaggenparade. Leuk als u komt kijken. Vanaf 15.00u mogen de 
kinderen mee naar huis.  
  
 
 



Gymonderwijs:  
Op basisschool Jeroen hechten wij waarde aan bewegen en leren. Onderdeel hiervan zijn de 
gymlessen. Met betrekking tot opvoeding en hygiëne is het zeer wenselijk dat kinderen sportspullen 
meenemen voor een sportactiviteit.  
Graag zien wij alle kinderen verschijnen in sportkleding; hetzij een T-shirt met een korte broek, indien 
gewenst is een lange broek ook toegestaan. In elk geval vragen we leerlingen zich om te kleden voor 
en na de les. Wilt u ervoor zorgen dat de leerlingen een tas met gymkleding meeneemt naar school?  
Schoenen mogen en zijn zeker voor groep 6, 7 en 8 een nuttige toevoeging. Een flesje en deodorant 
is prima voor leerlingen die dit nodig achten.  
Voor vragen kunt u altijd contact met me opnemen; atromp@jeroenschool.lucasonderwijs.nl  
  

 Vragen over de Schoolspullenpas? Van maandag t/m vrijdag is Leergeld van 9.00 - 
12.30 uur bereikbaar op: tel.: 070-7796135 of 070-7796136. U kunt ook een mailtje 

sturen naar schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl  

    

Wanneer komt mijn kind in aanmerking voor een Schoolspullenpas?  

   

  Als uw kind een geldige Ooievaarspas heeft.  

  Als uw kind ingeschreven staat en woont in de gemeente Den Haag.  

  Als uw kind tussen de 4 en 18 jaar is.  

  Als uw kind naar school gaat.  

  Als uw kind is geboren tussen 01-07-2003 en 31-12-2017  

•   Wordt uw kind voor 1 juli 2021 18 jaar. Dan komt zij/hij niet in aanmerking 

voor de Schoolspullenpas.   

•   Wordt uw kind na 31 december 2021 4 jaar. Dan komt zij/hij niet in 

aanmerking voor de Schoolspullenpas dit schooljaar.   
  
Fijn weekend.  
Team bs Jeroen  
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