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Beste ouders/ verzorgers, 
 
We kijken terug op een geslaagde en feestelijke decembermaand. 
De Sint is inmiddels alweer lang en breed vertrokken. 
De school was in een mum van tijd in kerstsfeer gebracht. Het was 
gisteravond reuze gezellig en sfeervol op school. Wij willen alle 
ouders bedanken voor al het lekkere eten. 
De kerstactie “wij denken aan een ander” was een groot succes. Er 
waren wel 22 kratten vol met levensmiddelen voor de voedselbank 
van STEK. 
Alle kinderen en ouders: ontzettend bedankt! 
 
Na de vakantie gaat juffrouw Margit (2b) met zwangerschapsverlof. 
Juffrouw Marieke keert weer terug en zal de groep overnemen. 
Meester Rob, we kennen hem al in de kleuterbouw, komt in het 
nieuwe jaar bij ons werken. 
Meester Alex, een nieuwe gymleerkracht start na bij ons op school. 
Meester Alex gaat op de dinsdag en vrijdag werken.  
In onderstaand bericht stelt hij zich aan u voor: 
 

Hoi allemaal, 
 
Ik ben de nieuwe gymmeester: Alex. Ik 
ben 34 jaar oud en woon in Den Haag. 
Nieuw op school, maar zeker niet 
nieuw in het onderwijs. Inmiddels geef 
ik al 12 jaar les, daarbij heb ik al best 
wel scholen gezien; basisscholen, 
middelbare scholen, in Nederland, 
maar ook in het buitenland. 
Ik woon samen met mijn vriendin, we 
hebben geen kinderen of huisdieren; 

die heb ik op school al 😉 
In mijn vrije tijd ga ik graag zelf sporten 
of naar buiten. Als het buiten hard 
regent en koud is, lig ik graag op de 
bank naar Netflix te kijken. Mijn 
favoriete plek in Den Haag is de zee en 
het liefste zou ik iedere dag een 
boterham met pindakaas eten. 

Tijdens de gymles wil ik iedereen plezier zien maken en veel, nieuwe, dingen 
proberen; zo proberen we allemaal zoveel mogelijk te leren! Ik heb er 
enorm veel zin in om te starten, helaas moet ik nog even geduld hebben tot 
na de kerstvakantie. Kunnen jullie nog even wachten? 

 
Noteert u alvast in uw agenda: op donderdag 23 januari is er een 
informatieavond over ontwikkeling  van de sociale competenties bij 
ons op school. 
U krijgt daar in het nieuwe schooljaar nog apart informatie over. 
Rest ons niets anders dan u mooie kerstdagen toe te wensen en een 
fantastisch begin van 2020! 
 
Team basisschool Jeroen 

 
 

JEROENNIEUWS 
AGENDA DECEMBER / JANUARI 

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 
Woensdag 1 Nieuwjaarsdag  
Donderdag 2 Kerstvakantie 
Vrijdag 3  Kerstvakantie 
Zaterdag 4  
Zondag 5  
Maandag 6  Weer naar school 
Dinsdag 7  
Woensdag 8  
Donderdag 9  
Vrijdag 10   
Zaterdag 11  
Zondag 12  
Maandag 13 juf Charlotte afwezig, 
   juf Roosje groep 1b 
Dinsdag 14  
Woensdag 15  
Donderdag 16  
Vrijdag 17  
Zaterdag 18  
Zondag 19  
Maandag 20   
Dinsdag 21   
Woensdag 22 Groep 5 naar Escher museum 
Donderdag 23 Informatieavond ouders 
Vrijdag 24   
Zaterdag 25  
Zondag 26  
Maandag 27  
Dinsdag 28  
Woensdag 29  
Donderdag 30  
Vrijdag 31 Jeroennieuws  


