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Belangrijke data
24 september:

MR vergadering

26 september:

Kinderpostzegels groep 6-7-8

3 oktober:

Start Kinderboekenweek

Kinderpostzegels
Woensdag 26 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.
Dit jaar staan de bekende personages van De Fabeltjeskrant op de zegels!
De missie van Stichting Kinderpostzegels is helder: ze geven kinderen kansen op een betere
toekomst. Kinderen zitten barstensvol energie, maar zijn tegelijk kwetsbaar. Hoe mooi zou het zijn
als ieder kind het beste uit zichzelf kan halen? Dat het niet uitmaakt in welke situatie, plaats of
omstandigheden het opgroeit...

Kledingactie Bag2school najaar
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 26 september 2018 elke woensdag, donderdag en vrijdag
middag tussen 14:00-14:45 uur (Let op in de week van 15 oktober is het herfstvakantie ).
Op woensdag 24 oktober 2018 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

Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders
Zoals al eerder met u gecommuniceerd is in mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving ingegaan, de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor scholen betekent dit dat zij nog bewuster moeten omgaan met
gegevens van leerlingen. Bovenstaande heeft ertoe geleid dat we het protocol informatieverstrekking gescheiden
ouders hebben geactualiseerd. Het geactualiseerde protocol vindt u op de site onder het kopje ouders – protocollen.

Ouderbijdrage (herinnering)
Om de activiteiten van de Oudervereniging te kunnen organiseren, vragen we een ouderbijdrage.
Voor het schooljaar 2018-2019 wordt er per leerling een bedrag van €20, - gevraagd. Voor kinderen die na 1 februari
op school komen, wordt de helft van deze bijdrage gerekend.
De ouderbijdrage is onmisbaar voor de school, maar heeft een vrijwillig karakter.
U kunt de ouderbijdrage overmaken vóór 1 november, onder vermelding van ‘ouderbijdrage’ en de naam van het
kind.
Het rekeningnummer is:
Rabobank
IBAN: NL92RABO 0135467241
T.n.v.BS Roncalli Balgoij
O.v.v Ouderbijdrage 2018-2019 en de naam van uw kind.
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