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Beste ouders/ verzorgers, 

 

De eerste rapporten zijn afgelopen week 

meegegeven. Ook zijn er diverse 

oudergesprekken geweest. Dit betekent, dat 

het schooljaar alweer best een eindje 

vordert. 

U heeft ongetwijfeld gelezen, dat het 

leerkrachtentekort in Nederland een zeer 

groot probleem is. 

Dit geldt ook voor basisschool Jeroen. Samen 

met natuurlijk de leerkrachten, een aantal 

onderwijsassistenten, leraarondersteuners en 

mensen in opleiding draait de school nog naar 

behoren. 

Toch hebben we de afgelopen weken groepen 

naar huis gestuurd en helaas kan ik niet 

uitsluiten dat dit de komende periode 

nogmaals gaat gebeuren. Dat spijt mij zeer. 

Slechts in uiterste nood wordt een groep naar 

huis gestuurd. 

De politiek is aan zet zoals dat dan mooi heet. 

Echter op korte termijn blijft het schipperen 

en doet de school al het mogelijke om de 

kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven. 

 

December staat voor de deur. Op 5 

december komt Sint Nicolaas hopelijk ook 

onze school bezoeken. Wij ontvangen de Sint 

rond half 9 op de speelplaats. Leuk als u even 

komt kijken. Om 12 uur zijn alle leerlingen 

vrij. 

Op vrijdag 6 december hebben we een studiedag; alle leerlingen zijn dan vrij. 

 

Op maandag a.s. start onze grote Kerstactie samen met STEK. Verderop kunt u daarover meer lezen. 

Over de kerstviering later in de maand ontvangt u apart informatie. 

 

Denkt u a.u.b. nog aan het betalen van de ouderbijdrage en overblijfgeld. 

 

Alvast een mooie decembermaand toegewenst. 

Vriendelijke groet 

 

JEROENNIEUWS 
AGENDA NOVEMBER 

Maandag 2  
Dinsdag 3  Juf Daisy afwezig, juf Jessie groep 7b 
Woensdag 4 juf Thoos groep 4a  
Donderdag 5 Sinterklaasviering 
Vrijdag 6  studiedag: alle leerlingen vrij    
Zaterdag 7  
Zondag 8  
Maandag 9  leerlingen groep 8 vrij 
  Juf Loraine afwezig, juf Susanne groep 4b 
Dinsdag 10 juf Loraine afwezig, juf Jessie groep 4b  
Woensdag 11 juf Thoos groep 4a 
Donderdag 12  
Vrijdag 13   
Zaterdag 14  
Zondag 15  
Maandag 16  
Dinsdag 17  
Woensdag 18 juf Thoos groep 4a 
Donderdag 19 Kerstviering; info volgt 
Vrijdag 20 Begin Kerstvakantie 
  alle leerlingen om 12 uur vrij 
  Jeroennieuws 
Zaterdag 21  
Zondag 22 
Maandag 23 Kerstvakantie  
Dinsdag 24 Kerstvakantie  
Woensdag 25 Kerstmis 
Donderdag 26 Tweede Kerstdag 
Vrijdag 27 Kerstvakantie  
Zaterdag 28 
Zondag  29 
Maandag  30 Kerstvakantie  
Dinsdag  31 Kerstvakantie   
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Gerard van Vliet 
 


