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Beste ouders/ verzorgers, 
 
De laatste weken van het schooljaar staan voor de 
deur. Nog een paar weken puffen en dan kan 
iedereen gaan genieten van een welverdiende 
vakantie. 
 
Wij kijken terug op een geslaagd schoolreisje. Het was 
lekker weer en alle kinderen hebben een leuke dag 
gehad. 
 
Vandaag krijgen de kinderen t/m groep 7 een T-Shirt 
mee. 
Daarop staat een onderdeel van ons nieuwe logo.  
(Na de vakantie wordt het nieuwe logo onthuld) 
Op de achterkant staat de tekst “ik zoek een topper 
van een juffrouw of meester”. 
Hou zou leuk zijn als de kinderen dit shirt dragen 
tijdens een dagje uit, buitenspelen,  sportmoment 
etc. 
Ook bs Jeroen heeft te maken met een flink 
leerkrachtentekort.  Wie weet helpt deze actie en 
vinden wij op deze manier een nieuwe leerkracht. 
 
Na de vakantie verschijnt het Jeroennieuws 
uitsluitend nog via de app of op de site. Op de 
achterkant van dit Jeroennieuws leest u hoe u deze 
kunt downloaden. 
 
Op donderdag 18 juli, de laatste schooldag, eindigt de 
school om 15u! 
Natuurlijk zingen wij dan het Jeroenlied. Leuk als u 
daar bij bent. 
 
Vriendelijke groet. 
 
Team bs Jeroen 

   

JEROENNIEUWS 
AGENDA JULI 

Maandag 1 groep 3 Laaktheater 
  Juf Daisy afwezig, juf Jessy groep 7b 
  meester Jaco afwezig, juf Cindy groep 6a 
Dinsdag 2 juf en meesterdag groep 5 
  Entreetoets gesprekken groep 7a 
Woensdag 3 juffendag groep 3 
  Entreetoets gesprekken groep 7b 
  Groep 8a en 8b vrij 
Donderdag 4 ouderbedankdag 
Vrijdag 5 08:30 uur: thema doe ochtend groep 1 
  Meester Jaco afwezig, groep 6a vrij 
Zaterdag 6  
Zondag 7  
Maandag 8 werkweek groep 8 
Dinsdag 9 werkweek groep 8 
Woensdag 10 werkweek groep 8 
  Juf en meesterdag groep 7 
Donderdag 11  werkweek groep 8 
Vrijdag 12 werkweek groep 8 
Zaterdag 13  
Zondag 14    
Maandag 15 afscheidsavond groep 8 
  Laatste rapport mee 
Dinsdag 16    
Woensdag 17  
Donderdag 18 laatste schooldag; leerlingen om 15 uur vrij 
Vrijdag 19 studiedag; alle leerlingen vrij                                       
Zaterdag 20  
Zondag 21  
Maandag 22 Begin zomervakantie 

Zomervakantie 
van maandag 22 juli 

tot en met 
vrijdag 30 augustus 
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Beste ouder / verzorger, 
Heeft u onze nieuwe app al gedownload? 
Omdat we zeker van uw privacy willen zijn, is de app van 
basisschool Jeroen gewijzigd in een eigen app. Echter 
moet u deze dus opnieuw downloaden.  
U kunt de app via deze link in de App Store (iOS) vinden.  
U kunt de app via deze link in de Google Play Store 
(Android) vinden.  
 
App instellen * 
Na het downloaden moet u eenmalig Basisschool Jeroen 
zoeken en deze instellen. Klikt u op groepen dan moet u 
eenmalig opnieuw inloggen. U kunt gewoon inloggen met 
uw bestaande login. Emailadres en wachtwoord. Mocht u 
uw wachtwoord niet meer weten, dan kunt u ook op 
‘reset wachtwoord’ klikken.  
 
Gedurende één maand blijft de oude app actief. Daarna 
komen er op de oude geen informatie meer binnen. 
Heeft u de nieuwe app gedownload, dan kunt u de oude 
het beste verwijderen van uw telefoon.  
 
Wij begrijpen dat dit weer extra werk is, maar dan zijn we nog beter voorbereid op de toekomst. 
Heeft u vragen, kunt u altijd langs komen op school!  
Dan helpen we u met de installatie! 

 

 

https://itunes.apple.com/nl/app/basisschool-app/id1279252614?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.concapps.basisschoolinapp&hl=nl
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