
 

 

 

 

Belangrijke data 

19 oktober t/m 23 oktober: Herfstvakantie 

15 oktober:   Instuif digitaal  

16 oktober:   Deze dag kleding inleveren voor Bag2School t/m 12.00 uur op het schoolplein 

 

Personeel 

Woensdag 14 oktober is Helmy niet aanwezig in verband met het volgen van een opleiding. Sandra Willems komt 

haar die dag vervangen. 

 

Corona en communicatie 

De afgelopen weken staan wij nauw in contact met het scholenteam van de GGD. Indien er een leerkracht (of 

iemand anders uit het gezin), leerling en/of ouder positief is getest of als er drie of meer kinderen in een groep met 

corona gerelateerde klachten thuis zijn, nemen wij contact op met het scholenteam. Dat team geeft dan aan wat de 

verder stappen zijn in de maatregelen die wij nemen en de communicatie naar ouders en team.  

 

Instuif 

Ieder schooljaar is er een instuif. Op deze avond laten de kinderen aan hun ouders de klas zien en waar ze onder 

andere in de klas mee bezig zijn. Gelet op de maatregelen rondom Corona is het niet mogelijk om deze avond fysiek 

door te laten gaan. Om u toch een inkijkje te geven in de klas en het werk van de kinderen, ontvangt u op donderdag 

15 oktober via Parro foto’s en/of filmpjes van de leerkracht(en) van uw kind(eren).   

 

Schoolkeuze 2021 
 
In februari 2021 maken de leerlingen in groep 8 een keuze voor een school in het voortgezet onderwijs. Om deze 
keuze te ondersteunen heeft de POVO stuurgroep de website www.schoolkeuzehulp.nl laten ontwikkelen waar alle 
informatie over de scholen op overzichtelijke wijze is terug te vinden. Deze website is voor zowel ouders als 
leerlingen een goed hulpmiddel bij het maken van de schoolkeuze. Op de website zijn de presentaties van alle 
scholen in de regio (van regio Nijmegen tot Boxmeer), algemene informatie over het voortgezet onderwijs en alle 
data van voorlichtingsactiviteiten te vinden. 
  
Eind oktober is de website voor alle scholen geactualiseerd met de meest recente gegevens en data. 
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Peuteropvang Boomsestraat sluit 
 
In overleg met de Gemeente Wijchen heeft Kinderopvang de eerste stap moeten besluiten, dat de Peuteropvang 
Boomsestraat Balgoy na de herfstvakantie de deuren sluit. Reden is, dat het aantal peuters dat ingeschreven is bij 
deze peuteropvang lager is dan het minimum van vier. De brief die de Gemeente Wijchen eind augustus gestuurd 
heeft naar ouders van jonge kinderen in Balgoy, heeft geen nieuwe aanmeldingen opgeleverd. Uit een vergelijking 
van de bevolkingsgegevens met de administratie van Kinderopvang de eerste stap blijkt, dat alle peuters uit Balgoy 
wel een vorm van voorschoolse educatie krijgen, namelijk via de dagopvang op één van de kinderdagopvanglocaties 
in Wijchen. Voor het aantal inschrijvingen van kleuters bij Roncalli, heeft de sluiting van de Peuteropvang in Balgoy 
geen consequenties. 
 

 

Het team van Roncalli wenst u alvast een:  

 

 

 
 

 

 

 

 


