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Beste ouders en/ of  verzorgers, 
 
Het schooljaar vliegt voorbij. 
De pepernoten liggen alweer enige tijd in de winkel.  
 
Op dinsdag 5 november is er Nationaal Schoolontbijt. We 
ontbijten die dag met zijn allen op school! 
  
U heeft het vast al gelezen; op woensdag 6 november is er een 
landelijke onderwijsstaking. Ook bs Jeroen gaat op 6 november 
dicht. 
De school is voor alle kinderen gesloten. Het onderwijs vraagt 
aandacht voor het enorme leerkrachtentekort. Betere 
arbeidsvoorwaarden en meer geld voor ondersteuning zijn 
speerpunten van deze actiedag. 
 
Op vrijdag 15 november is er een studiedag. Dan zijn alle 
leerlingen vrij. 
 
Inmiddels komen de eerste rapporten in zicht.  
Op maandag 25 november krijgen de leerlingen het eerste 
rapport van dit schooljaar. Er komt geen algemene rapportavond. 
Wel kan de leerkracht u uitnodigen voor een gesprek. Natuurlijk 
kunt u ook  een gesprek met de leerkracht van uw kind 
aanvragen. 
 
Maandag a.s. start een nieuwe gymleerkracht op school: meester 
Rijk. Wij zijn druk bezig met een gymrooster te maken. 
Meester Rijk gaat ook zorg geven in diverse groepen. 
In januari start meester Alex voor twee dagen als gymleerkracht. 
We hebben dan alle gymdagen weer bezet. 
 
Wilt u denken aan het betalen van de ouderbijdrage en indien van toepassing het overblijfgeld/ 
 
Vanaf 11 november krijgen de kinderen weer 2 a 3 keer per week fruit op school gedurende 20 schoolweken. Onze 
school is wederom ingeloot voor het Europees fruitprogramma. 
Meer informatie leest u op: https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm 
 
De sportdag in de bovenbouw is in september afgelast. Er is een nieuwe datum: woensdag 24 juni. Te zijner tijd krijgt u 
daar meer informatie over. 
 
We gaan in december weer een grote Kerstactie doen voor de voedselbank. Wij vragen aan u om gedurende 
tweeëneenhalve week tijdens het boodschappen doen iets extra’s te kopen. 
U kunt deze spullen dan weer in de hal bij de andere gekochte spullen zetten. 
Het liefst vragen wij namens de voedselbank om zaken als shampoo, tandpasta, tandenborstels, deodorant, zeep etc.  
Natuurlijk zijn houdbare voedselproducten van harte welkom. 
We starten de actie op maandag  2 december. 
Op woensdag 18 december sluit de actie en geven wij de spullen aan de voedselbank van STEK. 
U krijgt daar nog meer informatie over. 
 

JEROENNIEUWS 
AGENDA NOVEMBER 

Maandag 4  
Dinsdag 5  Nationaal Schoolontbijt 
Woensdag 6 Stakingsdag; school gesloten  
Donderdag 7 Groep 1 naar theater 
Vrijdag 8   
Zaterdag 9  
Zondag 10  
Maandag 11   
Dinsdag 12   
Woensdag 13  
Donderdag 14  
Vrijdag 15 studiedag: alle leerlingen vrij    
Zaterdag 16  
Zondag 17  
Maandag 18  
Dinsdag 19  
Woensdag 20  
Donderdag 21  
Vrijdag 22  
Zaterdag 23  
Zondag 24 
Maandag 25 Rapporten mee  
Dinsdag 26 Groep 6 naar Museon 
Woensdag 27  
Donderdag 28  
Vrijdag 29 Jeroennieuws mee 
 
Zaterdag 30  
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