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Belangrijke data:
Maandag 11 september: Studiedag (groep 1-8 vrij)
Donderdag 14 september: Informatieavond
Maandag 18 september: Studiedag (groep 1-8 vrij)

Foto’s eerste schooldag
Via onderstaande link kunt u de foto’s van de eerste schooldag bekijken:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Foto/

Staking 5 oktober
Op 5 oktober, de dag van de leraar, roepen de vakbonden en de PO-inactie hun leden op om te staken
voor een eerlijk salaris en een lagere werkdruk.
Op dit moment vindt het gesprek binnen het team plaats over deze oproep.
Zodra we meer weten, laten we u dit weten.

Prikkelarme kermis Wijchen
16 september van 13:00-14:30uur
Voor:
Iedereen, maar vooral voor kinderen en volwassenen met overgevoeligheid voor prikkels als geluid,
licht en beweging.
Wat:
-

Geen harde geluiden
Geen licht(effecten)
De attracties draaien wat rustiger.
Er gelden normale ritprijzen.

Kledingactie Bag2school
De zomervakantie zit er weer op het najaar is in zicht en dus worden de kasten ook weer opgeruimd
en daarom verzorgt de oudervereniging van Bs Roncalli weer een kledinginzamelingsactie.
Naast kleding kunt u ook tassen, beddengoed, gordijnen, pluche knuffels, riemen en schoenen( per
paar aan elkaar gebonden) inleveren.
U kunt de zakken inleveren op Bs Roncalli vanaf woensdag 20 september elke woensdag, donderdag
en vrijdag middag tussen 14:00-14:45 uur. (Let op in de week van 16 oktober is het herfstvakantie )
Op dinsdag 24 oktober zal alles door de organisatie van Bag2School worden opgehaald.
Voor elke ingezamelde kilo aan kleding krijgt de school een vergoeding, de opbrengst komt ten goede
aan activiteiten voor de kinderen.
Alvast bedankt!
Oudervereniging Bs Roncalli

Het team Jeugdgezondheidszorg
De Jeugdgezondheidszorg van GGD Gelderland-Zuid volgt alle kinderen
op school in hun groei en ontwikkeling. Daarvoor hebben we vaste contactmomenten. Heeft u vragen
tussendoor, dan kunt u altijd langskomen op het spreekuur van onze jeugdarts of
jeugdverpleegkundige. Maak hiervoor een afspraak via ons bedrijfsbureau JGZ: 088 – 144 71 11.
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