
                                                                                                                                       Den Haag, 31 augustus 2020 
 
Informatiebrief start schooljaar 2020-2021  
 
Aan de ouders/ verzorgers van de kinderen van basisschool Jeroen, 
 
Welkom op school. Wij zijn blij dat iedereen weer gezond terug is.  Wij hebben er zin in.  
Er zijn vandaag een heleboel nieuwe kinderen en ouders op school gekomen: van harte welkom! 
Wij vinden het heel jammer, dat u door de Coronamaatregelen niet de school in kon vanmorgen. 
De leerkrachten nemen spoedig contact met u op om een afspraak te maken voor een 
kennismakingsgesprek. Dan kunt u de school en klaslokaal van uw kind zien. 
Door het Coronavirus gaan veel zaken het komend schooljaar er vast heel anders uitzien. We proberen maar 
even niet teveel vooruit te kijken. U krijgt regelmatig informatie over de voortgang van het schooljaar.  
Houd de App goed in de gaten a.u.b. 
 
Deze week beginnen juffrouw Kitty (8A), Meester Leo (5A) en juffrouw Lizzy (kleuterbouw) bij ons op school. 
Wij wensen hen een fijne tijd op basisschool Jeroen.  
 
Het naar binnen en buitengaan 
U heeft in de brief van afgelopen vrijdag kunnen lezen dat we nog steeds via de drie ingangen naar binnen 
gaan. 
 
Ouders in school:  
U mag overdag de school in. 
De afspraken: 

 Graag eerst telefonisch een afspraak maken. 

 Bij binnenkomst handen desinfecteren bij de zeeptoren. 

 U meldt zich bij de administratie, zij noteren uw naam en telefoonnummer. 

 Wacht tot u wordt opgehaald. 

 Wilt u komen betalen, dan kunt u dit na 8.30 uur doen. U kunt bij de voordeur aan bellen. 
 

Wat betreft de fietsen, daar is beperkt plaats voor. Voor kleuterfietsen/ stepjes is geen ruimte. Deze 
dient u weer mee te nemen naar huis. Graag fietsen voor de kastanjeboom plaatsen en geen fietsen tegen 
het hek zetten.  
De fietsen staan er op eigen risico. 
 
Begeleid Buitenspelen tijdens de overblijf: 
Onder leiding van vier assistenten gaan de kinderen tijdens het overblijven sporten en spelletjes spelen.  
Dit gaat gebeuren op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.  
De kinderen hoeven hiervoor geen aparte kleding etc. mee te nemen. 
 
  



Diverse formulieren en overblijven. 
Deze week krijgt uw kind formulieren mee voor het overblijven. Wilt u deze, indien uw kind vast gaat 
overblijven, graag de volgende dag mee teruggeven met uw kind. 
Ook krijgt uw kind een alarmbrief en toestemmingsbrief gebruik foto’s mee.  
Deze willen wij uiterlijk vrijdag a.s. van u terug hebben. 
Staat er nog een bedrag van vorig schooljaar open voor het overblijven ?  
Deze dient u uiterlijk 4 september te hebben betaald.  
U kunt het openstaande bedrag overmaken naar onze ABN rekening: NL32ABNA 0418 8359 93.  
Contant of pinnen is ook mogelijk. U kunt hier voor terecht bij de administratie. 
Bij een openstaande schuld stopt het overblijven voor uw kind per 7 september.   
Bij vragen kunt u altijd even langs komen. 
 
Voor de ouderbijdrage en het overblijven voor dit schooljaar ontvangt u binnenkort een factuur. 
 
Schoolgids en kalender 
Vandaag krijgt u van ons de kalender mee met alle belangrijke data erop.  
De schoolgids kunt u binnenkort op onze site lezen. 
 
De schoolapp: 
Deze kunt u downloaden, zoek basisschool app, in de App Store en Google Play 
Store. Als u deze gedownload hebt, zoekt u naar basisschool Jeroen.  
In deze app vindt u alle belangrijke informatie.  
U moet inloggen als u informatie over de groep van uw kind wilt. Dit kan met 
uw emailadres. 
In de loop van het schooljaar worden de functies nog meer uitgebreid.  
Het is dus belangrijk om de app te downloaden.  
(Het Jeroen nieuws verschijnt uitsluitend per app en staat ook op de site). 
 
Vanaf volgende week zijn de kennismakingsgesprekken. Wij willen graag met u kennismaken en samen in 
gesprek gaan over uw kind (eren). 
In de periode van maandag 7 september t/m vrijdag 1 oktober vinden deze gesprekken plaats.  
U krijgt daar binnenkort een uitnodiging  van de groepsleerkracht van uw kind voor.  
Wij vinden het erg fijn en belangrijk, dat u verschijnt op de kennismakingsgesprekken. 
 
Belangrijke data september 
Van 7 september tot 2 oktober: kennismakingsgesprekken: de leerkracht neemt contact met u op. 
Op dinsdag 15 september zijn de kinderen vrij i.v.m. Prinsjesdag. 
Van 21 tot en met 25 september: week tegen het pesten. 
Op vrijdag 2 oktober is de school gesloten vanwege een studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij. 
 
Door het Coronavirus kunnen wij helaas geen “Welkom Terug“ bijeenkomst met u houden.  
Wij denken na, hoe we dit schooljaar toch ontmoetingen op school kunnen organiseren.  
Wij wensen iedereen een creatief en vooral een leerzaam schooljaar toe. 
 
Vriendelijke groet, 
 

 
 
 
 

Team basisschool Jeroen  


