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Tweede Pinksterdag
Stakingsdag PO
Avondvierdaagse

Stakingen primair onderwijs
Op onze school hebben alle medewerkers aangegeven mee te doen aan de stakingsacties. Dit
betekent dat er 30 mei 2018 geen lessen zijn en dat uw kind(eren) de school die dag ook niet kan
bezoeken. De school zorgt niet voor opvang van uw kind.
U kunt op 30 mei 2018 op eigen kosten terecht bij De eerste stap voor kinderopvang. Ouders die al
BSO afnemen bij ‘de eerste stap’, ontvangen van de eerste stap een mail om hun kind(eren) op te
kunnen geven voor opvang op 30 mei.
Ouders die opvang voor hun kind(eren)willen én nog geen klant zijn bij ‘de eerste stap’ kunnen zich
hiervoor ook aanmelden maar dan via de website: www.deeerstestap.nl . Opgeven kan tot en met
vrijdag 25 mei 2018.

Mooie opbrengst Bag2 school!
De kledingactie heeft het mooie bedrag van € 311,40 opgebracht. We willen iedereen bedanken voor
hun bijdrage. Ook deze opbrengst komt weer ten goede aan onze kinderen. We zullen u op de hoogte
houden waar we de opbrengst aan gaan besteden. De volgende kledingactie staat gepland op
woensdag 24 oktober 2018.

Beste Balgoyse kinderen van groep 3 t/m 7 en hun ouders/verzorgers,
Zoals jullie wellicht weten is op initiatief van harmonie Kunst en Vriendschap in de afgelopen 5 jaar
een blokfluitklas van start gegaan na schooltijd. Ook in het schooljaar 2018/2019 wil de
jeugdcommissie van de harmonie weer proberen een blokfluitklas (min. 4 - max. 6 leerlingen) te
organiseren samen met blokfluitdocente Karin Elkerbout na schooltijd op maandagmiddag in de
Roncallischool.
Wie geïnteresseerd is, is van harte welkom tijdens de blokfluitklas-inloopmiddag op maandag 28 mei
van 14.15 - 15.00 uur in dorpshuis ’t Ballegoyke. Ouders/verzorgers en kinderen kunnen ervaren hoe
de lessen worden gegeven en met eventuele vragen terecht bij de muziekdocente. Tevens laten
verschillende muzikanten van de Harmonie/drumband hun instrument zien en horen. Ook zijn
bestuursleden van harmonie Kunst en Vriendschap aanwezig voor informatie.
Naast de blokfluitles-inloopmiddag willen wij ook het project Drumexperience onder uw aandacht
brengen waarbij je kennis kunt maken met slagwerk (K&V heeft een eigen slagwerkgroep en slagwerk
is een essentieel onderdeel van elke harmonie en fanfare). Nieuwsgierig geworden? Meer info via Piet
van Erp piet@pietvanerp.nl .
Mocht je nu al vragen hebben, neem dan gerust contact op met
Lisette Arts (tel. 024-6423627, lartsklaassen@xmsnet.nl).
Met muzikale groet,
Harmonie Kunst en Vriendschap
Balgoy

Interne begeleiding
Omdat haar opleiding haar volgend schooljaar veel tijd gaat kosten, moet onze intern begeleider
Debby Joosten helaas stoppen met haar werkzaamheden voor Roncalli. We gaan met het vertrek van
Debby een zeer gewaardeerde, kundige en betrokken collega missen.
Met de opvolging van Debby zijn we uiteraard al aan de slag. Eind volgende week verspreiden we de
vacaturetekst.
Zodra bekend is wie de interne begeleiding op Roncalli op zich gaat nemen, informeren wij u hierover.
Ook laten wij u nog weten wanneer u in de gelegenheid bent om afscheid te nemen van Debby.

Sportdag
Woensdag 16 mei hadden we onze jaarlijkse sportdag. We kijken terug op een gezellige en sportieve
dag. Wij willen iedereen bedanken die deze dag tot een succes hebben gemaakt! Voor de foto’s zie
onderstaande link:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Foto/Sportdag_2018

Witte lakens
Voor de musical zijn wij op zoek naar witte lakens. Mocht u nog witte lakens hebben, die wij mogen
gebruiken om op te schilderen, graag inleveren bij de leerkrachten van groep 6-7-8. Alvast bedankt!

AVONDVIERDAAGSE dinsdag 5 t/m vrijdag 8 juni 2018
Inschrijven via school.
We willen dit jaar weer gezellig als school meelopen met de avondvierdaagse.
Je kan je vanaf nu inschrijven bij Yvon van Haren en/of op woensdag 23 mei van 14.00 tot 14.30 uur in
de aula.
De kosten zijn 8,00 euro. Hierbij zit het inschrijfgeld en voor de kinderen een koekje en wat te drinken
op de rust. Iedereen mag meedoen ook broertjes en zusjes of opa’s en oma’s. Geef bij de inschrijving
aan hoe vaak je hebt meegelopen, dan ontvang je het juiste nummer op de medaille!
We zoeken ook nog ouders of opa’s en oma’s die het leuk vinden om op de rust te helpen.
Inschrijven via school dient puur het gemak, maar de begeleiding bij het lopen wordt NIET door ons
verzorgd. Dit zult u gewoon zelf moeten blijven doen.
ALLE INFORMATIE OP EEN RIJ:
Inschrijving is mogelijk voor de afstanden: 5 KM - 7,5 KM - 12,5 KM
START: Sportcentrum Arcus,
Campuslaan 14
8802 HX Wijchen
STARTTIJD: van 18.00 tot 18.30 uur
(voor deze tijd zijn de kaartprikkers, verkeersregelaars en EHBO’ers niet aanwezig)
SLUITINGSTIJD: van het startbureau van wandelsportvereniging De Posthoorn is elke avond om 21.00
uur.
Nog een aantal belangrijke punten:
• Iedereen ontvangt bij inschrijving een individuele knipkaart die iedere dag geknipt dient te worden
aan de start en aan de finish. Er is een verschillende kaart per afstand. Met deze kaart kan op vrijdag
de medaille worden afgehaald bij de stand van de Posthoorn.
• Iedereen kan afzonderlijk starten.
• Indien je samen wenst te lopen, moet dit zelf onderling geregeld worden.
• Kom je met de fiets, plaats deze dan in de fietsstalling van de Arcus. Volg hierbij de aanwijzingen van
Bureau van Toezicht.
• Kom je met de auto, dan wil de organisatie graag dat er geparkeerd wordt op de ruime
parkeergelegenheid bij de Arcus en rondom de hockeyvelden. Volg s.v.p. de aanwijzingen.

• Let op verkeer en niet afwijken van de route. Maak gebruik van trottoirs en fietspaden.
• Toon respect voor de eigendommen van een ander (zoals bijv. tuinen, etc.).
• Laat nergens je afval achter, houd het bij je of gooi het in een prullenbak.
We hopen op mooi weer en veel plezier met lopen!

Op vrijdag 1 juni 2018 sluiten we het Jeugdhonk seizoen af met een echte Pirates of Balgoy party!

We verwachten jullie om 19.00 uur en de avond duurt tot 21.30 uur.
We vragen een eigen bijdrage van € 5,00, daarbij is een lekkere broodje piratenhamburger
inbegrepen.
Drinken is voor eigen rekening. Je kunt kleden meenemen, om daar lekker op te zitten in het gras!
Zorg dat je jou ergste ravot/piraten/sportieve outfit aan hebt voor deze afsluitende avond!
Aanmelden voor de Pirates of Balgoy party kan via www.jeugdhonk-balgoy.nl.
Let op: aanmelden kan tot 20.00 uur op woensdag 30 mei 2018!
We zien jullie graag op vrijdagavond 1 juni om 19:00 uur in het dorpshuis!
Groetjes, de Jeugdhonkcommissie
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