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Belangrijke data
15 t/m 19 oktober:

Herfstvakantie

23 oktober:

Luizencontrole

24 oktober:

Ophalen kleding door Bag2School

Reminder Bag2School
U kunt de zakken nog steeds inleveren bij Basisschool Roncalli elke woensdag, donderdag en vrijdagmiddag tussen
14:00-14:45 uur (Let op in de week van 15 oktober is het herfstvakantie ).
Op woensdag 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 Basisschool Roncalli
Interne Contactpersoon
Alle scholen van Kans & Kleur hebben een interne contactpersoon in het kader van sociale veiligheid. Eén van de
medewerkers van de school neemt die taak op zich.
De interne contactpersoon zorgt voor eerste opvang van ouders en kinderen met een klacht.
Zij of hij is een luisterend oor als zij daar behoefte aan hebben en bespreekt welke stappen ouders of kinderen
kunnen zetten als ze tegen een probleem aanlopen. Het is zijn of haar taak om ouders informatie te geven over de
klachtenregeling en hoe de regeling werkt. De contactpersoon verwijst hen door. Zij of hij bemiddelt niet. Dat
doorverwijzen kan zijn naar de externe vertrouwenspersoon of naar de onafhankelijke klachtencommissie waarbij
Kans & Kleur is aangesloten.
De interne contactpersoon van onze school is Françoise Laugs.
U kunt bij haar terecht als ze op school is, namelijk op woensdag en donderdag, en dan eventueel een afspraak
maken.
De kinderen krijgen na de herfstvakantie informatie over bovenstaande.
Vakantierooster 2019-2020
In de bijlage vindt u het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020.

Er zijn op school kinderen met krentenbaard.
Heeft uw kind krentenbaard, ga dan naar de huisarts voor behandeling. Krentenbaard gaat vanzelf over, maar met
medicijnen geneest het sneller en is het minder besmettelijk.
Hoesten en niezen in elleboog of in papieren zakdoek kan helpen om krentenbaard te voorkomen.
Handen wassen met water en zeep.
Speelgoed schoonmaken als het in aanraking is geweest met plekjes.
Thuisblijven?
Kinderen kunnen gewoon naar school. Thuisblijven helpt niet om verspreiding te voorkomen. Kinderen zijn al
besmettelijk voordat er verschijnselen optreden en omdat de bacterie ook verspreid wordt door mensen zonder
klachten.
Meer informatie vindt u op de website van het RIVM:
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/I/Impetigo_krentenbaard#issue

Opening Kinderboekenweek 2018
Deze week is de Kinderboekenweek van start gegaan! Thema van de
Kinderboekenweek dit jaar is “Vriendschap” en het motto ‘Kom erbij’!
Woensdag was de opening:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Actueel/Kinderboekenweek_2018
Ouders bedankt voor de gezellige en leuke opening en de mooie versieringen in de school!

Nieuws
Groep 1-2:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Gym
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Rekenspelletjes_spelen

Groep 3-4:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_3-4-5/Rekenles_op_het_plein
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_3-4-5/Een_leuke_gymles
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_3-4-5/Dansje_kinderboekenweek

Groep 7-8:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Nieuwsbegrip_tsunami
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Vliegensvlugge_verteller_2018
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Vriendschapsbandjes_maken

Het team van Roncalli

