
 

 
 

Jaargang  23 Nummer 01 27 september 2019 

Beste ouders en/ of  verzorgers, 
 
De eerste maand zit er alweer op. De tijd vliegt. 
Iedereen heeft kennis gemaakt met Jeroentje en Jamila. Wij 
zijn heel blij met onze nieuwe huisstijl. 
In het komende schooljaar gaat u hier nog veel over horen. 
Ook de kennismakingsgesprekken zijn achter de rug. Mocht u 
nog niet met de leerkracht van uw kind hebben gesproken, 
dan komt dat wel de komende periode. 
 
De sportdag van de groepen 1 tot en met 3 was zeer geslaagd, 
helaas viel de sportdag van groep 4 tot en met 8 in het water. 
 
Juffrouw Chantal, de gymleerkracht,  is vandaag voor het 
laatst op school. Dat vinden wij heel erg jammer. Momenteel 
vinden er sollicitatiegesprekken plaats. 
We hopen dat we snel een opvolger in huis hebben. 
 
De eerste weken staat de groepssfeer in de klassen 
centraal.  Er wordt veel gesproken over  hoe we met elkaar 
omgaan, groepssfeer, regels en afspraken etc. 
De afgelopen week was ook “de week tegen pesten”. Daar 
hebben we natuurlijk ook aandacht aan besteed.  
Natuurlijk blijft dit een onderwerp dat het hele jaar de 
aandacht heeft. 
Ons pestprotocol is aangepast en zal z.s.m. op de website te 
vinden zijn. In het protocol staan ook de namen van de 
aandachtfunctionarissen. Zij zijn aanspreekpunt voor ouders 
en kinderen. 
 
Op 2 oktober  begint de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is ‘Reis mee!’ 
Op 11 oktober is de afsluiting. U krijgt daar nog informatie over. 
 
Woensdag 9 oktober  a.s wordt het hernieuwde wijkcentrum ‘De Wissel’ geopend. 
De officiële opening is om half drie. Verderop in het Jeroennieuws staat meer informatie.  
U bent van harte welkom. 
 
Overblijfgeld 
De brieven voor het betalen van het overblijfgeld zijn meegegeven aan de leerlingen. Er staat per ongeluk 
schooljaar 2018-2019 nog op, dit moet natuurlijk 2019-2020 zijn. 
 
In de loop van de volgende week krijgt u ook de brieven van de ouderbijdrage mee. 
Indien u de ouderbijdrage vóór 1 december betaalt, dan krijgt u € 5,- korting. 

JEROENNIEUWS 
AGENDA OKTOBER 

Maandag 30  schooltandarts 

Dinsdag 1   

Woensdag 2 opening kinderboekenweek  

Donderdag 3 schooltandarts 

Vrijdag 4  dierendag 

Zaterdag 5  

Zondag 6  

Maandag  7  

Dinsdag  8   

Woensdag  9  

Donderdag 10  

Vrijdag 11 afsluiting kinderboekenweek  

Zaterdag 12  

Zondag 13 einde kinderboekenweek 

Maandag 14  

Dinsdag 15 19:00 uur: info avond groep 8                                           

Woensdag 16  

Donderdag 17  

Vrijdag 18  

Zaterdag 19  

Zondag 29 

Maandag 21 Herfstvakantie  

Dinsdag 22 Herfstvakantie 

Woensdag 23 Herfstvakantie 

Donderdag 24 Herfstvakantie 

Vrijdag 25 Herfstvakantie 

Zaterdag 26  

Zondag 27 Klok een uur terug! 

Maandag 28  

Dinsdag  29  

Woensdag 30  

Donderdag 31 



 

Programma 

(Her) opening wijkcentrum de Wissel op 9 oktober 2019  

 
 

 

TIJD Activiteit Waar 

13.30-14.00 Brassband Loopt  door de wijk 

14.00-14.30 Inloop voor wijkbewoners en genodigden. Centrale  Hal Mooi welzijn 

14.30-15.00 Officiële opening door  

wethouder Kavita Parbhudayal 

Centrale Hal  Mooi welzijn 

15.00-17.00 Receptie voor wijkbewoners en genodigden Begane grond 

15.15-16.15 Informatie Servicepunt Begane grond Servicepunt XL 

15.15-16.15 Kinderactiviteiten  6-12 jaar 

Schminken 

Knutselen 

 

Mooi welzijn 

1 ste etage in ruimte E 

1 ste etage in ruimte B 

15.15-15.45 Kickbox workshop 12+ 1ste etage beweegruimte C 

15.15-16.15 Informatiemarkt Mooi welzijn 

Informatie Taal Jeroenschool 

Informatie Stek 

1ste etage ruimte F 

Begane grond ouderkamer 

Begane grond Stek 

15.45-16.15 Workshop Meer bewegen voor ouderen. 

(MBVO) 

1ste etage ruimte C 

Let op de gezamenlijke ingang is aan de van Meursstraat 1A 

 
 
 
 
 


