
                                                                                                                                       Den Haag, 2 september 2019 
 
Informatiebrief start schooljaar 2019-2020  
 
Aan de ouders/ verzorgers van de kinderen van basisschool Jeroen, 
 
Welkom op school. Wij zijn blij dat iedereen weer gezond terug is.  Wij hebben er zin in.  
Er zijn vandaag een heleboel nieuwe kinderen en ouders op school gekomen: van harte welkom! 
U heeft vandaag ook kennis kunnen maken met Jeroentje en Jamila. Zij staan centraal in ons nieuwe 
schoollogo. 
Dit is trouwens de laatste infobrief op papier. Dit jaar gaat alle informatie via onze schoolapp en site! 
  
Deze week beginnen juffrouw Relinde (7A), juffrouw Léanne (1A), juffrouw Ellen ( 5A) en juffrouw Aishca        
(robotisering) bij ons op school. Wij wensen hen een fijne tijd op basisschool Jeroen.  
Juffrouw Marieke is met zwangerschapsverlof. Juffrouw Sebahat is ziek. 
 
Het naar binnen en buitengaan 
Het is nog even wennen, maar de groepen 5 t/m 8 gebruiken de ingang naast de gymzaalingang.  
De groepen 1 t/m 4 gebruiken de ingang die het dichtst ligt bij de Guido Gezellestraat. 
Wilt u zo vriendelijk zijn om, zolang het hek open is, via de speelplaats naar binnen en buiten te gaan. 
 

Wat betreft fietsen, daar is beperkt plaats voor. Voor kleuterfietsen/ stepjes is geen ruimte. Deze dient 
u weer mee te nemen naar huis. Graag fietsen achter de kastanjeboom plaatsen en AUB geen fietsen tegen 
het hek zetten. De fietsen staan er op eigen risico. 
 
Diverse formulieren en overblijven! 
Deze week krijgt uw kind formulieren mee voor het overblijven. Wilt u deze, indien uw kind vast gaat 
overblijven, liefst de volgende dag mee teruggeven met uw kind. 
Ook krijgt uw kind een alarmbrief  en toestemmingsbrief gebruik foto’s mee. Deze willen wij uiterlijk vrijdag 
a.s. van u terug hebben 
 
Heeft u nog een openstaande schuld overblijfbijdrage uit vorig schooljaar staan? Deze dient u uiterlijk  
september te hebben betaald. Bij een openstaande schuld stopt het overblijven voor uw kind per 6 
september.  Bij vragen kunt u altijd even langs komen. 
 
U kunt de ouderbijdrage en het overblijfgeld op school ook pinnen! 
U krijgt nog een factuur hiervoor. 
 
Begeleid Buitenspelen tijdens de overblijf: Onder leiding van vier bewegingsleerkrachten gaan  de kinderen 
tijdens de overblijf sporten en spelletjes spelen. Dit gaat gebeuren op de maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag. De kinderen hoeven hiervoor geen aparte kleding etc mee te nemen. 
 
Schoolgids en kalender 
Vandaag krijgt u van ons de kalender mee met alle belangrijke data erop.  
De uitgebreide schoolgids kunt u binnenkort op onze site lezen. 
Wijziging in de jaarkalender: 
Er staat een foutje in de kalender: de studiedag die staat op dinsdag 14 april hoort op maandag 25 mei 2020 
te staan!! 
 
 
 
 



De schoolapp: 
Deze kunt u downloaden, zoek basisschool app, in de App Store en 
Google Play Store. Als u deze gedownload hebt, zoekt u naar basisschool 
Jeroen.  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. Dit kan met uw emailadres. 
In de loop van het schooljaar worden de functies nog meer uitgebreid. 
Het is dus belangrijk om de app te downloaden. ( het Jeroen nieuws 
verschijnt uitsluitend per app en staat ook op de site. 
 
Ook dit schooljaar zijn de kennismakingsgesprekken. Wij willen graag met u kennismaken en samen in 
gesprek gaan over uw kind (eren). Dit jaar organiseren wij dat op een andere manier.  
In de periode van maandag 16 september t/m vrijdag 27 september vinden deze gesprekken plaats. U 
krijgt daar binnenkort een uitnodiging  van de groepsleerkracht van uw kind voor. Wij gaan ervan uit dat u 
verschijnt op de kennismakingsgesprekken. 
 
De verbouwing van het wijkcentrum is voltooid. Het is prachtig geworden. 
Vanaf vandaag houdt de koffiekamer voor ouders, in het schoolgedeelte, op te bestaan. 
U kunt daarvoor nu terecht in de centrale hal van het wijkcentrum. Daar kunt u gratis koffie en thee drinken 
 
Belangrijke data september 
Op dinsdag 17 september zijn de kinderen vrij i.v.m. Prinsjesdag. 
Op woensdag 18 september is de sportdag voor de kleuters en groepen 3. 
Op woensdag 25 september is de sportdag voor de groepen 4 t/m 8. 
Op donderdag 26 september is de school gesloten vanwege een studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij. 
 
Vrijdagmiddag a.s. bent u vanaf 14.45u van harte welkom op school. Wij vinden het leuk om u weer te zien. 
Er staat een hapje en drankje voor u klaar  Om 15.15u mogen de kinderen met u mee naar huis. 
Wij wensen iedereen een leuk, inspirerend en vooral een leerzaam schooljaar toe. 
Vriendelijke groet, 
 

Team basisschool Jeroen  
 

U bent van harte welkom op “de leuk dat u er weer bent” middag! 
 

Koffie/ thee/ fris en wat lekkers! 

 
Vrijdag 6 september op basisschool Jeroen. 

 
Vanaf  14.45u 

  
Bij mooi weer op de speelplaats. Bij slecht weer in de hal. 

 


