
 

 

 

 

Belangrijke data 

10 november: Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij 

 

Personeel 

Woensdag 4 november is Helmy niet aanwezig in verband met het volgen van een opleiding. Nanneke komt haar die 

dag vervangen. 

 

Studiedag 10 november 

Dinsdag 10 november heeft het team van Roncalli een studiedag. Alle leerlingen zijn deze dag vrij. In de ochtend 

volgen we met het hele team digitaal de herhalingscursus BHV en AED. In de middag gaan we aan de slag met de 

beleidsstukken die eenmaal per jaar in het team worden besproken, hierbij moet u denken aan het privacy beleid, 

meldcode huiselijk geweld, gedragscode en veiligheidsbeleid. 

Bijgesteld protocol basisonderwijs COVID-19 

Het protocol basisonderwijs is naar aanleiding van de persconferentie van 13 oktober bijgesteld. In de bijlage bij deze 

nieuwsbrief stuur ik u het bijgestelde protocol. Voor ons als school betekent het dat we externen zoveel mogelijk 

buiten het schoolgebouw houden en dat vieringen/groepsactiviteiten alleen doorgang hebben met enkel leerlingen 

en leerkrachten. 

Oudergesprekken groep 1 t/m 8 

In de week van 16 t/m 20 november zijn er oudergesprekken voor de kinderen van groep 1 t/m 8 meer informatie 

hierover volgt volgende week. 

 

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 
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Aandacht voor pleegzorg 

Voor kinderen die het even moeilijk hebben in de thuissituatie                                                       

We vinden het allemaal belangrijk dat kinderen in een warm gezin opgroeien. Maar soms lukt dat even niet. Voor 

kinderen die het thuis even niet fijn hebben zijn er in onze gemeente verschillende mogelijkheden. Ouders kunnen 

bijvoorbeeld een beroep doen op Gezinnen voor elkaar. Maar ook pleegzorg is in erg moeilijke situaties een optie.  

Pleegzorg 

Soms kunnen kinderen tijdelijk of voor langere tijd niet in hun eigen gezin wonen. Of niet alle dagen in de week of in 

de maand. Dan is het fijn als een kind terecht kan in een ander gezin. In een pleeggezin. Meer informatie over 

pleegzorg staat op www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl.  

Pleegzorg iets voor u?  

Wist u dat er in onze regio een tekort is aan pleeggezinnen? Er is nu veel vraag naar gezinnen die pleegzorg in 

deeltijd willen bieden: een paar dagen in de week of in de vakanties. Op www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl vindt u 

heel veel informatie, onder andere over de verschillende vormen van pleegzorg. Maar ook verhalen van pleegouders 

in de regio. Je kunt ook zien welke kinderen er bij jou in de buurt nog op zoek zijn naar een plek. De gegevens van de 

kinderen zijn natuurlijk anoniem.  

Gezinnen voor elkaar  

Bij Gezinnen voor elkaar worden gezinnen die wat ondersteuning kunnen gebruiken (vraaggezinnen) gekoppeld aan 

gezinnen (steungezinnen) die praktische en laagdrempelige ondersteuning bieden. Zo krijgen kinderen wat extra 

aandacht en worden ouders even ontlast. De ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit de kinderen naar zwemles 

of sport brengen, ze af en toe een middag, avond of weekend opvangen of een rustige huiswerkplek bieden. Voor 

meer informatie of een vrijblijvende kennismaking kun u contact opnemen met Josien Warris. U kunt haar bereiken 

via 06-39114134 of via de mail: steungezinnen@meervoormekaar.nl.  

Van 28 oktober t/m 4 november is het de landelijk week van de pleegzorg. In deze week is er extra aandacht voor 

pleegouders. 

 

 

 

Hallo Jeugdhonkers,  

Grote bijeenkomsten zijn helaas niet toegestaan i.v.m. Corona, maar gelukkig kan er online van alles. Wij hebben 

voor vrijdagavond 6 november een super leuk en gezellig online spel bedacht. We gaan met kleine groepjes tegen 

elkaar strijden.  

HET GROTE ONLINE HALLOWEENSPEL 

Om mee te kunnen doen, moet je aantal dingen doen:  

• Een groep vormen met andere jeugdhonkers 

• Een groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 personen 

• Je aanmelden via de site van ’t Jeugdhonk en bij opmerkingen schrijf je met wie je in een groep zit. 
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• Per groep geef je één emailadres op en zorg dat diegene ook Teams op zijn laptop heeft staan. 

•  
Op de avond van 6 november vanaf 19.00 uur: 

• Zit je met jouw groep bij iemand thuis achter de laptop met het juiste emailadres 

• Iedere deelnemer heeft € 3,00 bij zich 

• Je fiets staat paraat en je lampen doen het 

• Je logt al voor 19.00 uur in op Teams, met de van ’t Jeugdhonk (Patricia) gekregen uitnodiging. 
 

Lukt het niet om een groepje te vormen, meld je dan toch aan en neem daarbij contact op met Karin (06-12506481). 

Wij gaan dan met je meekijken wat we voor je kunnen regelen.  

Rond 21.30 uur zal via live stream Instagram de prijsuitreiking te zien zijn.  

Let op: Aanmelden voor woensdagavond 4 november om 20.00 uur, via onze website: http://www.jeugdhonk-

balgoy.nl/ 

 

Tot vrijdagavond 6 november om 19:00 uur, dan zien we jou online! 

Groetjes, de Jeugdhonkcommissie 
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