
 

 

 

Belangrijke data 

14 september: Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij 

15 september:  U ontvangt deze dag de inhoud van de ouderinformatieavond digitaal 

21 september:  Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij 

23 september:  Kinderpostzegels groep 6-7-8 

 

Kinderpostzegels  

ONZE LEERLINGEN GAAN (DIGITAAL) OP PAD VOOR DE KINDERPOSTZEGELACTIE! 

Vanaf woensdag 23 september a.s. gaan ruim 140.000 basisschoolkinderen in Nederland op pad voor de 

Kinderpostzegelactie. De leerlingen uit onze hoogste groepen doen dit jaar ook (weer) mee. Ze zetten zich in voor 

kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken: voor kinderen door kinderen!  

Voor wie gaan de leerlingen op pad? 

Tijdens de Kinderpostzegelactie 2020 zetten basisschoolkinderen zich in om ruim 90.000 kinderen in Nederland te 

helpen aan een veilig thuis. Dat zijn gemiddeld twee kinderen per klas die thuis te maken hebben met geweld, 

armoede of verslaving. Onvoorstelbaar toch? Al sinds 1924 zet Stichting Kinderpostzegels zich in voor kwetsbare 

kinderen. Toen bood Kinderpostzegels wees geworden kinderen als gevolg van de Spaanse Griep een helpende hand.  

Inmiddels zetten ze zich al vele jaren in voor kinderen in een benarde thuissituatie. Kwetsbare kinderen hebben het 

in de huidige tijd, waarin ze noodgedwongen veel meer thuis zijn, vaak nóg moeilijker. Daarom vragen zij juist in deze 

tijd extra aandacht voor deze groep. We zijn blij dat onze leerlingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren om 

deze kinderen zicht op een betere toekomst te geven!  

De verkoopbox 

Vanwege de geldende coronamaatregelen is de actie iets anders dan anders. De kinderen kunnen op gepaste 

afstand langs de deuren door gebruik te maken van de zogenaamde verkoopbox. De QR-code die hierop bestickerd 

wordt is dezelfde die je op de poster ziet op school. Zie je de poster hangen? Scan de code met je mobiel en doe een 

bestelling. De verkoop wordt opgeteld bij de verkopen van de groep en zo maakt de groep kans op een schoolreis 

naar Duinrell! 

Digitale Kinderpostzegelactie 

De kinderen kunnen dit jaar voor het eerst ook digitaal ‘langs de deuren gaan’. De kinderen spelen zelf de hoofdrol in 

de digitale actie, geregisseerd door Dylan Haegens, een bekende YouTuber onder de doelgroep. In plaats van 

aanbellen in de buurt, kunnen de kinderen ook digitaal langs de deuren gaan met een zelfgemaakte, persoonlijke 

videoboodschap. Zo kunnen de kinderen zich ook vanuit huis inzetten voor andere, kwetsbare kinderen. 
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https://www.kinderpostzegels.nl/Uploaded_files/Zelf/zo-komen-we-langs-infographic.4201fc.pdf


 

Kinderpostzegels met Nijntje en andere leuke producten 

Uiteraard worden er weer Kinderpostzegels verkocht. Dit jaar staan de zegels in het teken van Nijntje: Nijntje is jarig. 

Het lieve konijntje, in 1955 getekend door Dick Bruna, is 65 jaar geworden. De zegels worden dit jaar zonder kaarten 

aangeboden. De rest van het gave assortiment bestaat uit anemonenbollen, feestdagenkaarten en een pleisterblikje 

van Dummie de Mummie. Daarnaast kan er dit jaar ook weer gekozen worden voor een eenmalige donatie voor een 

veilig thuis.  

We wensen onze leerlingen heel veel plezier en succes!  

Kijk voor meer informatie op www.kinderpostzegels.nl. 

 

Schoolfotograaf 

Vandaag krijgt uw kind de foto inlogkaart(en) mee naar huis. U kunt hiermee inloggen om de schoolfoto’s te 

bekijken. Alle ouders die binnen 10 dagen inloggen, ontvangen een gratis groepsfoto, onafhankelijk of u een 

bestelling plaatst of niet.  

 

Ouderbijdrage 

Beste ouders, verzorgers, 

Om de activiteiten van de Oudervereniging te kunnen organiseren, vragen we elk jaar een ouderbijdrage. Activiteiten 
die hier o.a. voor worden georganiseerd zijn de kinderboekenweek, sinterklaasviering, carnaval, kerstviering, 
sportdag, schoolreisje, en de slotavond.  
Voor het schooljaar 2020-2021 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 heeft een vrijwillig karakter, maar is onmisbaar om deze activiteiten ook voor uw kind(eren) te 
kunnen organiseren. Mocht u hier momenteel de financiële middelen niet voor hebben, willen wij u vragen hier 
contact over op te nemen met Thea of Jacqueline.  

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 2020-2021 en de naam van uw kind. 

Alvast vriendelijk bedankt, 
Namens de oudervereniging.  
 

 

 

http://www.kinderpostzegels.nl./


 

Oproep: gezocht inzamelpunt kledingactie Bag2school  

Beste ouders verzorgers,  

De kleding inzamelactie komt weer bijna aan. Normaal gesproken hebben ouders, en andere buurtgenoten een 

aantal weken de mogelijkheid om kleding naar school te brengen. Echter gezien de coronamaatregelen is dat (net 

zoals afgelopen voorjaar) nu niet mogelijk omdat volwassenen niet de school mogen betreden.  

Om deze reden willen we vragen of er wellicht iemand ruimte beschikbaar zou willen stellen waar, in een tijdsbestek 

van 1 of 2 weken (samen af te stemmen), kleding ingezameld zou mogen worden.  Heb je zelf deze mogelijkheid niet, 

maar weet je wel  familie of buren die hier toe bereid zijn, dan horen we dat heel graag! Hopelijk kunnen we op deze 

manier weer een mooi bedrag ophalen wat ten goede komt van de kinderen van basisschool Roncalli.  

De kleding zal worden opgehaald op vrijdag 16 oktober.  

Mocht het  niet lukken om een beschikbare ruimte te vinden, gaat de kleding actie gewoon door, echter zal er dan 

alleen op vrijdag ochtend 16 oktober de mogelijkheid zijn om kleding in te brengen. 

Alvast heel erg bedankt 

Namens de oudervereniging 

Gemma Jansen 

 

 

 

De unieke en speciale Jeugdhonk Carwash straat is een succes geweest, zowel de bezoekers als de jeugdhonkers 

waren erg enthousiast! Bij deze willen we dan ook iedereen ontzettend bedanken voor jullie bezoek aan de Carwash 

straat en/of jullie donaties. De jeugd heeft zich goed ingezet en meer dan € 200,00 opgehaald! Hiermee kunnen we 

komend seizoen weer leuke activiteiten organiseren! Bij deze ook een speciale dank aan de bewoners en 

omwonende van de Veldse Hoek voor jullie inzet en medewerking aan de Carwash straat!  

Bedankt!  

Groetjes, de jeugdhonkcommissie 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


