
 

 

 

Belangrijke data 

2 september: 8.30 uur schoolfotograaf 

 

Welkom in schooljaar 2020 – 2021!  

We hopen dat iedereen een heerlijke en ontspannen zomervakantie heeft gehad. Voor alle teamleden geldt dat in 

elk  geval wel. Het was heerlijk om vrij te zijn maar ook om iedereen weer terug te zien en samen lekker aan  de slag 

te gaan!  Afgelopen maandag zijn we proostend met het nieuwe schooljaar begonnen. 

 

Schoolfotograaf 

Op woensdag 2 september komt de schoolfotograaf bij ons op school. Er worden dan van alle leerlingen foto’s 

gemaakt, ook van de broertjes/zusjes die op Roncalli zitten wordt er een broer/zus foto gemaakt en een groepsfoto. 

Dit schooljaar worden er géén foto’s met broer(tjes)/zus(jes) gemaakt die niet bij ons op school zitten. 

 

Schoolgids 2020-2021 

Op de site kunt u de schoolgids 2020-2021 inzien.  

 

Privacyvoorkeuren doorgeven via Parro  

Wij zijn als school verplicht om ieder schooljaar opnieuw uw privacy-voorkeuren te vragen. Graag dit per leerling 

aangeven vóór woensdag 2 september. Hoe werkt dat? 

Ga naar het vierde tabblad ‘Instellingen’, helemaal rechts onderaan. 

Tik op Profiel en scroll naar beneden naar het kopje ‘Mijn kinderen’. 

Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind. 

Nadat u de juiste voorkeuren heeft geselecteerd, tikt u op opslaan of bewaar. 
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Intekenlijst ouderhulp 

De intekenlijst ouderhulp voor het nieuwe schooljaar vindt u in de bijlage bij deze nieuwsbrief, deze heeft uw oudste 

kind vandaag ook op papier meegekregen. Graag dit formulier invullen en vóór vrijdag 4 september inleveren bij de 

leerkracht van uw kind(eren). Alvast bedankt! 

 

Luizenkammen 

Vanwege de coronamaatregelen gaat het luizenkammen op school niet door. We vragen u om uw kind(eren)  zelf te 

controleren op het hebben van hoofdluis. Mocht u meer informatie hierover willen, dan kunt u dit vinden op de 

volgende site: https://www.ggdhvb.nl/professionals/kinderziekten-op-school-of-opvang/hoofdluis. Heeft u verder 

nog vragen dan kunt u contact met mij op nemen via de e-mail jacqueline.vander.spank@kansenkleur.nl  

 

Gymrooster 2020-2021 

Groep 1-2: Dinsdag en donderdag van 10.45 tot 12.00 uur      

Groep 3-4-5: Vrijdag van 12.30 tot 14.00 uur 

Groep 6-7-8: Woensdag van 12.30 tot 14.00 uur 

 

 

Schoolmaatschappelijk werker 

Even voorstellen… 

Ik ben Lonneke Jacobs, schoolmaatschappelijk werker verbonden aan het sociaal 

wijkteam in Wijchen en werkzaam op jullie school. Ik ben beschikbaar voor 

informatie/advies, er kan een afspraak gemaakt worden via intern begeleider 

Dorothé  van der Werf.  

 

 

Het JEUGDHONK seizoen gaat weer beginnen op 4 september 2020!  

De start van het seizoen starten we altijd met een activiteit om geld in te zamelen. Voor in de kas van Jeugdhonk 
Balgoy, zodat we het jaar weer leuke activiteiten, voor de jeugd van 10 tot en met 16 jaar, kunnen organiseren. Dit 
jaar, is alles toch anders, dan anders!  
Maar we gaan er Corona proof tegen aan! 
 

https://www.ggdhvb.nl/professionals/kinderziekten-op-school-of-opvang/hoofdluis
mailto:jacqueline.vander.spank@kansenkleur.nl


 

Beste inwoners van Balgoy en omstreken  

CARWASH STRAAT VELDSEHOEK 

Op vrijdagavond 4 september 2020 staan we voor u klaar met een unieke “CARWASH STRAAT”! De Carwash straat is 

geopend van 18.30 uur tot 20.00 uur. De Carwash straat is in de Veldsehoek, en de ingang is aan de Veldsestraat! 

Blijf lekker in uw auto zitten, terwijl uw auto wordt gewassen. Ondertussen krijgt uw een heerlijk kopje koffie of thee 

met iets lekkers erbij om van te genieten. Als extra optie kunt u uw auto laten stofzuigen en poetsen, alleen dan 

moet u even uit de auto stappen.  

We hebben een aantal programma’s: 

• Auto wassen    € 5,00 

• + auto stofzuigen   € 2,50 

• Fiets wassen   € 2,50 

• Koffie +    € 1,00 
 

STEUN HET JEUGDHONK 
Heitje voor karweitje kunnen we dit jaar helaas niet door laten gaan door de Corona.  
Wij betreuren dit enorm, omdat we daardoor uw financiële bijdrage mis lopen. Als u het Jeugdhonk een warm hart 
toe draagt en ons dit jaar toch wilt steunen, dan kan dat. 
U kunt een vrijwillige bijdrage bij ons afgeven: 

• T/m 4 september 2020 bij Karin Jozemanders, Den Bogerd 33 te Balgoy.  

• Of kom gezellig langs 4 september bij de Carwash straat in de Veldse Hoek,  
dan krijgt u van ons een lekkere kop koffie/thee en wat lekkers.  

 
Beste Jeugdhonkers 

GEZELLIG WASSEN 

De avond begint om 18.20 uur en eindigt om 21.00 uur. We sluiten gezellig af in de Veldsehoek, met iets lekkers voor 

het harde werken. Neem een kleedje mee om op te zitten en een handdoek om je af te drogen. Zorg dat je erbij bent 

en meld je aan via www.jeugdhonk-balgoy.nl. Let op: Aanmelden kan tot donderdag 3 september om 20.00 uur! 

We hebben er weer zin in! Tot vrijdagavond 4 september 2020 om 18.20 uur in de Veldse Hoek.  

Groetjes, De jeugdhonkcommissie  

 

 

 

 

 

http://www.jeugdhonk-balgoy.nl/

