
 

 
 

Jaargang  24 Nummer 01 25 september 2020 

Beste ouders/ verzorgers, 

 

De eerste maand zit er op. U en de kinderen zijn gewend aan de 

schooltijden en het in- en uitgaan van de school.  Dat is goed 

om te zien. De meeste kennismakingsgesprekken zijn achter de 

rug. Wij zijn blij met de hoge opkomst. 

 

Contact met school: 

Overdag kunt u, na het maken van een afspraak,  

de school bezoeken. Graag bij binnenkomst de handen 

desinfecteren en uw naam en telefoonnummers noteren op de 

speciale tafel. Dat is jammer genoeg het enige wat binnen de 

huidige richtlijnen is toegestaan. 

U kunt natuurlijk ook de leerkracht, na de lestijden, 

telefonisch spreken. Het makkelijkst contact houden, is via de 

mail van de groepsleerkracht van uw kind. 

 

Kalender en brieven: 

U heeft inmiddels ook de kalender en diverse brieven 

ontvangen. Vooral de contactgegevens zijn erg belangrijk voor 

ons. Mocht u deze nog niet hebben meegegeven aan uw kind? 

Wilt u dit zo spoedig mogelijk doen alstublieft. 

 

Corona: 

Het moge duidelijk zijn, dat het Coronavirus nog steeds 

aanwezig is.  

Erger nog: er komen steeds meer patiënten bij.  

Zuid-Holland behoort tot het gebied met de meeste 

besmettingen. 

Sinds afgelopen vrijdag mogen oudere kinderen t/m 12 jaar 

naar school als ze (licht) verkouden zijn. Wij zijn daar niet zo 

blij mee. Een klas met verkouden kinderen verhoogt het risico, 

dat de leerkracht ook verkouden wordt. Deze moet dan naar 

huis volgens de richtlijnen van het RIVM met het gevolg dat er 

niemand voor uw kind is en de hele klas naar huis wordt 

gestuurd.  

Wij vragen u vriendelijk om, als het enigszins kan, uw oudere 

kind thuis te houden bij een verkoudheid. 

 

Betalingen 

U heeft allemaal een rekening gekregen met daarin de kosten voor uw kind voor het schooljaar 2020-2021. 

Wij verzoeken u om de betalingen zoveel mogelijk op onze ABN rekening over te maken: NL32ABNA0418835993. 

Als u de ouderbijdrage vóór 1 december betaalt, dan krijgt u per kind €5,- korting! 

Als u een Ooievaarspas voor uw kind heeft, dan kunt u deze dagelijks (behalve vrijdag)  

tussen 08.30- 09.00 uur en tussen 15.15-15.45 uur laten scannen bij de administratie. 

JEROENNIEUWS 

AGENDA SEPTEMBER/OKTOBER 
Maandag 28  

Dinsdag 29 Bliksemstage gr 8A 

Woensdag 30 Opening kinderboekenweek

  

Donderdag 1      Bliksemstage gr 8B 

Vrijdag 2   

Zaterdag 3  

Zondag 4 Dierendag 

Maandag 5  

Dinsdag 6   

Woensdag 7  

Donderdag 8  

Vrijdag 9      Afsluiting kinderboekenweek  

                               met ouders   

Zaterdag 10  

Zondag 11     Einde kinderboekenweek 

Maandag 12  

Dinsdag 13 Entreetoets / info-avond gr 8 

Woensdag 14 Entreetoets 

Donderdag 15 Entreetoets 

Vrijdag 16  

Zaterdag 17  

Zondag 18 

Maandag 19 Herfstvakantie  

Dinsdag 20 Herfstvakantie 

Woensdag 21 Herfstvakantie 

Donderdag 22 Herfstvakantie 

Vrijdag 23 Herfstvakantie 

Zaterdag 24  

Zondag 25 Wintertijd /klok 1 uur terug!               

                                Divali 

Maandag 26  

Dinsdag  27 NIO-toets/ ADIT gr 8 

Woensdag 28  

Donderdag 29 

Vrijdag            30 

Zaterdag         31 
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Administratie. 

Juffrouw Heleen is voor velen een bekend gezicht in de school. Zij heeft meer dan 20 jaar  

op basisschool Jeroen gewerkt. Nu gaat zij met pensioen en van haar welverdiende vrije tijd genieten. 

Maandag 5 oktober is haar laatste werkdag. 

Wij wensen juffrouw Heleen een hele gelukkige toekomst toe samen met haar man, haar kinderen en haar 

kleinkinderen! Basisschool Jeroen zal haar heel erg gaan missen! 

 

Decembermaand 

Het virus werpt ook zijn schaduw vooruit op de feestelijke decembermaand. Wij maken er voor de kinderen 

natuurlijk een prachtige maand van. Voor de ouders gaat dat er spijtig genoeg anders uit zien.  

Met de kennis van nu hebben we besloten, dat het kerstdiner een kerstontbijt gaat worden, namelijk op 

vrijdag 18 december.  

Donderdag 15 december wordt een normale lesdag. Er is die dag dus geen continurooster en de kinderen gaan dan 

gewoon tot 15.15uur naar school. 

In het volgende Jeroennieuws krijgt u meer informatie over de decembermaand. 

 

Het zijn ingewikkelde tijden. Als we ons allemaal aan de afspraken en richtlijnen houden, dan is dat voor een ieder 

het beste en veiligste: 

Voor de zekerheid: houdt 1,5 meter afstand, regelmatig handen wassen en niezen in de elleboog. 

 

 

Vriendelijke groet, 

Team basisschool Jeroen. 

 



 

 


