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Welkom in schooljaar 2017 – 2018!
We hopen dat iedereen een heerlijke en ontspannen zomervakantie heeft gehad. Voor alle teamleden geldt dat in
elk geval wel. Het was heerlijk om vrij te zijn maar ook om iedereen weer terug te zien en samen lekker aan de slag
te gaan!
Heel veel dank voor het poetsen en klussen!
Zaterdag 28 augustus heeft een groep ouders ervoor gezorgd dat het in en om de school weer geweldig schoon is.
Ongelooflijk, hoeveel werk er verzet is! We willen alle poets- en klusouders heel hartelijk bedanken voor al hun werk!
Afscheidsavond groep 8
De dinsdagavond voor de zomervakantie hebben we een geweldige slotavond gehad.
Voor de foto’s van deze avond (met dank aan Marco), zie onderstaande link:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Foto/2017_Slotavond

Screening GGD
Op 12 september (in de ochtend) en 14 september (de hele dag) komt Monique Mulder bij ons op school de 5-, 8- en
11 jarige screenen. De ouders van de 5- en 11 jarigen ontvangen een brief met informatie over de betreffende
screening en een vragenlijst. De ouders van de 8 jarigen ontvangen alleen een brief met informatie over de
betreffende screening.
Oudervereniging
Vandaag heeft uw kind de intekenlijst ouderhulp 2017-2018 en de brief voor de ouderbijdrage mee gekregen.
Kalender 2017-2018
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de kalender 2017-2018. Deze kalender heeft uw kind vandaag ook op papier
meegekregen.

Gymrooster 2017-2018
Groep 1-2:

Dinsdag en donderdag van 10.45 tot 12.00 uur

Groep 3-4-5:

Maandag en vrijdag van 13.15 tot 14.00 uur

Groep 6-7-8:

Woensdag van 12.30 tot 14.00 uur

Nieuwe e-mailadressen
Wellicht heeft u al ontdekt dat de e-mailadressen van het personeel zijn gewijzigd. Binnen ons
samenwerkingsverband is er gekozen voor uniformiteit betreffende e-mailadressen. Het nieuwe format voor alle
medewerkers van Kans en Kleur ziet er als volgt uit: voornaam.achternaam@kansenkleur.nl. Wij willen u vragen om
het oude adres in uw gegevens aan te passen zodat er in de toekomst geen berichten verloren gaan.

Op vrijdag 1 september 2017 is er weer de “CARWASH” en een “Heitje voor Karweitje”!
Bewoners van Balgoy en omstreken;
u kunt uw auto weer brengen, want de “CARWASH” staat weer voor u klaar.
Kom met uw “vieze” auto naar de parkeerplaats bij het dorpshuis ’t Ballegoyke.
Voor een bijdrage van € 5,00 wordt uw auto weer stralend schoon. Terwijl uw auto wordt gewassen is er voor u een
gratis kopje koffie/thee met een …..……. erbij!
En we kunnen deze avond langs de deur komen voor een “HEITJE voor een KARWEITJE”! Afwassen, vegen, gras
maaien, glas weg brengen, hond uitlaten, was opvouwen, tuin harken,
bedenkt u maar wat de jeugd voor u kan gaan doen?
De Carwash en Heitje voor Karweitje is tussen 19.00 en 20.30 uur geopend. Na het harde werken sluiten we de avond
af met een gezellige afsluiting tot 21.30 uur.
Het geld dat we ophalen, gaat in de kas van Jeugdhonk Balgoy, zodat er ook dit jaar weer leuke activiteiten voor de
jeugd georganiseerd kunnen worden.
Meld je aan via de site! www.jeugdhonk-balgoy.nl
Tot vrijdagavond 1 september 2017.
Groetjes, De jeugdhonkcommissie

