
 

                                                                                                                            

Jeroennieuws november 2020 
Beste ouders/ verzorgers, 

De maand november is voorbijgevlogen. De gevolgen van het Coronavirus zijn nog goed voelbaar in 

de school. Het is en blijft vreemd dat we u zo weinig zien. 

Mocht u behoefte hebben om met de leerkracht van uw kind een gesprek te hebben, dan kunt u 

altijd een afspraak maken. Dat is geen enkel probleem. 

Inmiddels krijgen de kinderen weer drie keer per week fruit op school. Dat wordt mogelijk gemaakt 

door een subsidie van de Europese Gemeenschap. De kinderen zullen tot begin april fruit krijgen. 

Personele zaken 

Op 1 december start meester Aaron in de Prismagroep.  

Juffrouw Carolina gaat per 1 december op een andere school werken. Op de donderdagen gaat 

juffrouw Joyce Vogelsang lesgeven in groep 6a. 

December is de laatste werkmaand van Gerard Paardenkoper. Hij gaat per 1 januari met pensioen.  

 

De decembermaand 

De maand december staat voor de deur. Deze feestelijke maand zal er dit 

jaar anders uitzien door Corona. Sinterklaasfeest vieren wij op 4 december 

in school. Er is jammer genoeg geen onthaal van de Sint. We zullen u via de 

(groeps)app op de hoogte houden van de gebeurtenissen.  

De kinderen worden op de normale schooltijd verwacht.  

Let op: op 4 december zijn alle kinderen om 12.00uur vrij. 

De kinderen gaan op 4 december zoals u inmiddels gewend bent, via de drie 

uitgangen naar buiten. 

Het kerstfeest wordt op vrijdagochtend 18 december in de klas gevierd.  

Dat is dus afwijkend van wat er in de kalender staat. Wij hebben een 

feestelijk kerstontbijt. Wij zouden het leuk vinden als de kinderen in 

feestelijke kleding naar school komen. Dit jaar zorgen wij voor al het 

eten. Vanwege de Coronamaatregelen kunnen wij geen eten van u 

aannemen.  

 

 

 

 



 

 

Let op! De school gaat vrijdag 18 december in blokken vanaf 11.30u naar huis (u merkt dan wel 

waarom) Als eerste komen de bovenbouwgroepen naar buiten en als laatste de onderbouwgroepen. 

In het schema op de volgende pagina kunt u de tijden per groep zien.   

• 11.30u de groepen 7 en 8* 

• 11.35u de groepen 5 en 6* 

• 11.40u de groepen 3 en 4* 

• 11.50u de groepen 1 en 2 

*De kinderen kunnen op de speelplaats op hun broertje of zusje wachten. 

Ook op vrijdagmiddag 18 december zijn alle kinderen vrij. 

Via de (groeps)app wordt u op de hoogte gehouden deze feestelijke ochtend. 

Donderdag 17 december wordt een gewone lesdag tot 15.15uur.  

Ondanks het Coronavirus gaan we ons uiterste beste doen om er een feestelijke decembermaand 

van maken voor de kinderen. 

 

Vriendelijke groet,  

 

Team basisschool Jeroen 

 

 


