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Belangrijke data:
27 april:
30 april t/m 11 mei:
15 mei:
16 mei:
18 mei:

Koningsdag groep 1 t/m 8 vrij
Vakantie
Luizencontrole
Sportdag groep 1 t/m 8
Studiedag groep 1 t/m 8 vrijdag

Personeel
Donderdag 26 april staat Jacqueline voor de groep in plaats van Angelique. Woensdag 16 mei staat
Angelique voor de groep in plaats van Jacqueline.

Studiedag 18 mei
Vrijdag 18 mei hebben we een studiedag. Deze dag gaan we onder andere een plan maken hoe we de
extra financiële middelen m.b.t. werkdrukverlichting willen gaan inzetten. We hebben hiervoor extra
geld gekregen van zowel onze samenwerkingsstichting als ook de overheid. Als we een concreet
voorstel hebben dan kunnen we dit voorleggen aan onze MR. Ook gaan we deze dag met elkaar
overleggen wat de belangrijkste punten zijn voor in het jaarplan 2018-2019.
Vragenlijst tevredenheid
Mocht u de vragenlijst nog niet hebben ingevuld, zou u deze dan nog vóór 24 april willen invullen.
De leerlingen van groep 7-8 krijgen overigens ieder jaar een vergelijkbare vragenlijst. Deze vragenlijst
voor leerlingen wordt volgende week ingevuld.

Bibliotheekboeken
De bibliotheek van school is vorig jaar opgeschoond door
Martin Bergsma van de bibliotheek Wijchen. Daarna heeft
hij, in overleg met ons, voor onze school een nieuwe
collectie samengesteld en besteld. We hopen hiermee het
leesplezier en de leesbevordering van de leerlingen positief
te stimuleren.

Herinnering betaling ouderbijdrage
Aan het begin van het schooljaar heeft de Ouderraad u gevraagd of u de ouderbijdrage van uw
kind(eren) wilt overmaken. Is het u ontschoten, wilt u dan op korte termijn de bijdrage voor uw
kind(eren) overmaken? De bijdrage bedraagt €20,00 per kind en kunt u overmaken op bankrekening
NL92RABO 0135467241 t.n.v.BS Roncalli Balgoij onder vermelding van Ouderbijdrage 2017-2018 en
de naam van uw kind(eren).

Herinnering betaling schoolreisje
Mocht u vergeten zijn de bijdrage voor het schoolreisje over te maken, vragen wij u om het bedrag
van € 12,50 per kind zo spoedig mogelijk over te maken naar de Oudervereniging. Graag onder
vermelding van de naam van uw kind(eren). NL 92 RABO 0135467241

Schoolverpleegkundige GGD
Donderdag 17 mei komt de schoolverpleegkundige Marjolein van Doorn de leerlingen screenen die
geboren zijn in 2007 en 2012. U ontvangt als ouder van deze kinderen een mail met daarbij een
vragenlijst. Deze vragenlijst kunt u inleveren bij de leerkrachten van uw kind(eren).

Stakingen primair onderwijs
Zoals u in de media heeft vernomen, worden er momenteel estafettestakingen in het basisonderwijs
gehouden. Die stakingen worden per twee provincies georganiseerd. Op woensdag 30 mei staat de
stakingsdag voor Gelderland en Overijssel op de agenda. Er is inmiddels geld vrijgemaakt om de
werkdruk in het basisonderwijs te verlagen. De tweede eis: het verkleinen van de salariskloof tussen
primair en voortgezet onderwijs is nog niet gerealiseerd. We bekijken op school hoe groot de
stakingsbereidheid is. Zodra het team van Roncalli definitief haar keuze om te gaan staken heeft
gemaakt, laten we u dat direct weten.

Sportdag
Woensdag 16 mei is het weer zover, we gaan lekker de hele dag sporten.
Mocht u tijd en zin hebben dan zouden we het leuk vinden als u even een kijkje komt nemen.

Op vrijdag 4 mei 2018 is er een filmavond in het dorpshuis, dus neem je kussens, dekens, knuffels,
slaapzak of zitkussen mee naar het dorpshuis en trek je lekker zittende kleren aan.

De avond begint om 19:00 uur en eindigt om 21:30 uur.
Entree voor deze avond bedraagt € 1,00 en zorg zelf voor geld voor een drankje.
Meld je aan voor de filmavond via www.jeugdhonk-balgoy.nl.
Let op: aanmelden kan tot 20.00 uur op woensdag 2 mei 2018!
We zien jullie graag op vrijdagavond 4 mei om 19:00 uur in het dorpshuis!
Groetjes, de Jeugdhonkcommissie

Nieuws
Groep 1-2:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Welkom_Bram_van_Haren
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Lente_bloemen
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Zusje_voor_Niek
Groep 3-4-5:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_3-4-5/Blokkenbouwsels
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_3-4-5/Samenwerken_groep_1_2_en_3
Groep 6-7-8:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Techniekmiddag_2018
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Groep_8_Eind_CITO
Actueel:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Actueel/Buitenlesdag

Namens het team van Roncalli

