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Belangrijke data:
27 september: kinderpostzegelactie groep 6-7-8
28 september: MR vergadering
4 oktober: start Kinderboekenweek
5 oktober: staking leerkrachten

Kinderpostzegelactie!
Woensdag 27 september gaan ruim 160.000 schoolkinderen op pad om kinderpostzegels en andere
producten te verkopen. Ook onze kinderen uit groep 6-7-8 doen mee. Ze zetten zich in voor kinderen
die een steuntje in de rug kunnen gebruiken: voor kinderen door kinderen! Dit jaar sieren de
personages van Jan, Jans en de kinderen de kinderpostzegels.
Met de opbrengst worden kinderen in Nederland en in het buitenland geholpen. Het gaat dan om het
tegengaan van kinderarbeid en kind huwelijken of om kinderen die in de vrouwen- of daklozenopvang
wonen.

Kinderboekenweek " Gruwelijk Eng"
Op woensdag 4 oktober as. start de Kinderboekenweek met als thema " Gruwelijk Eng". 🕸🕷
De oudervereniging zal deze week op een leuke manier openen. Ouders zijn welkom bij de opening
om 8:30 uur.
Natuurlijk wordt er die week weer veel voorgelezen en dus mogen de kinderen een kussen mee naar
school nemen waar ze heerlijk naar alle spannende verhalen kunnen luisteren.
Wij hebben er gruwelijk veel zin in!! 👻🎃
De oudervereniging

Op vrijdagavond 6 oktober gaan we trampoline springen! We gaan naar Bounz in Nijmegen.
Voor meer informatie: www.bounz.nl/nijmegen.
We vertrekken rond 19.00 uur bij het dorpshuis en je wordt rond 21.30 uur weer thuis gebracht. We
vragen een eigen bijdrage van € 7,00. Voor degene die zich hebben ingezet voor Carwash en Heitje
voor Karweitje denk aan je kortingsbon! Er mogen geen etenswaren worden meegenomen en aan het
einde krijg je van ons een fles water. Sportkleding is gewenst en er wordt op blote voeten of bounz
sokken (verkrijgbaar voor € 2,50) gesprongen. Springen is op eigen risico.
Kunnen je ouders / verzorgers heen en terug rijden? Laat het ons weten via het aanmeldformulier.
Let op: Aanmelden kan tot woensdag 4 oktober 2017 tot 20.00 uur!
Tot vrijdagavond 6 oktober 2017 om 19.00 uur bij het dorpshuis! www.jeugdhonk-balgoy.nl
Groetjes, De jeugdhonkcommissie

Op een Techniek dag presenteren scholen (van vmbo tot en met universiteit) en bedrijven uit de regio
Nijmegen zich door middel van doe-activiteiten. Kinderen tot 14 jaar kunnen zo op een leuke manier
kennis maken met technische opleidingen en beroepen. Er is een speurtocht voor basisschool
leerlingen, een vlogwedstrijd voor middelbare scholieren, een Microbit escaperoom en in het kader
van voedsel en technologie hebben we een pannenkoekenprinter. Jongeren laten we kennismaken
met de technologie van de 21e eeuw zoals 3D printen en lasersnijden.
Wanneer? Zaterdag 30 september van 10:00 – 16:00 uur
Waar?

Technovium, Heyendaalseweg 98, 6525 EE Nijmegen, bij station Heyendaal.

Voor wie? Voor de hele familie is er genoeg te doen… maar de Techniek dag is speciaal voor
leerlingen van 10-14 jaar.
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Groep 1-2:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Heerlijke_start_nieuwe_schooljaar
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Starten_Rekenspelletjes
Groep 3-4:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_3-4-5/Prinsjesdag
Groep 7-8:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Prinsjesdag_2017

