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Belangrijke data
23 maart:

Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij

25 maart:

Groep 3 t/m 8 verslag mee naar huis

Personeel
Per 1 april gaat Angelique starten met een nieuwe uitdaging bij de Trinoom in Wijchen. Wij wensen haar veel plezier
en succes met haar nieuwe baan!

Beste ouders,
Na een hele mooie tijd op Basisschool Roncalli ga ik jullie verlaten.
Een nieuwe uitdaging staat voor de deur in de onderbouw.
Ik heb er heel veel zin in.
Ik wil jullie bedanken voor de fijne samenwerking.
Wellicht tot ziens in de toekomst.
Angelique Arts
Woensdag 17 maart is Helmy niet aanwezig in verband met het volgen van een opleiding. Jacqueline staat deze dag
voor de groep.

Studiedag 23 maart
Waar gaan we als team vooral mee aan de slag deze dag?
De toetsen die horen bij ons leerlingvolgsysteem zijn dan allemaal afgenomen. Het team gaat tijdens deze studiedag
met behulp van de toetsgegevens de opbrengsten analyseren. Aansluitend bespreken we met elkaar hoe we de
resultaten en analyses kunnen vertalen naar de aanpak en ondersteuning van de leerlingen in de lessen. Deze dag
bekijken we ook hoe we de lesgevende taken van Angelique met elkaar zo optimaal mogelijk kunnen invullen.

Oudergesprekken groep 1 /m 7
In de week van 29 maart vinden de oudergesprekken plaats van de groepen 1 t/m 7. De inschrijving voor de
oudergesprekken verloopt via Parro. De uitnodiging hiervoor ontvangt u 23 maart aan het einde van de middag.
Gelet op de geldende maatregelen vinden de oudergesprekken plaats via Teams.

Klootschietwandeltocht!
Op zaterdagmiddag 3 april 2021 tussen 13.00 en 17.00 uur gaan we met de jeugd Klootschieten. Vanaf groep 3 tot
en met 17 jaar kun je meedoen! Met jeugd uit je eigen leeftijdsgroep loop je een mooie route door het prachtige
natuur en weilanden van Balgoy. We houden ons aan de dan geldende Corona maatregelen. Onderweg zijn er een
aantal opdrachten, waar jouw groep extra punten mee kan verdienen. Tijdens de wandeltocht vinden we het leuk als
het er grappig en kleurrijk uit ziet en daarom vragen we jullie om van tevoren iets grappigs, creatief, moois, maar
vooral iets unieks voor op je hoofd te maken! Natuurlijk zorgen we op deze middag voor drinken en iets lekkers te
eten. Per leeftijdsgroep zal er gestart worden, daarvoor ontvangen jullie later de exacte tijd via WhatsApp. Wij
zorgen voor de begeleiding van de groepen. Er zijn prijzen te winnen voor de groep met de meeste punten en de
mooiste hoofddeksels. De prijsuitreiking zal aan het eind van deze middag via Teams te volgen zijn. Hiervoor kunnen
we u uitnodigen, als we u emailadres ontvangen.
Meldt je gauw aan voor het Klootschieten! Aanmelden is verplicht!!
•
•
•
•

Aanmelden via de website van ’t Jeugdhonk
Graag uw mobiele nummer en email doorgeven voor de exacte tijden en de prijsuitreiking
Website: http://www.jeugdhonk-balgoy.nl/
Let op: Aanmelden voor woensdagavond 31 maart om 20.00 uur!

Aandachtpunten:
Wanneer:

Zaterdagmiddag 3 april 2021

Tijd:

De exacte tijden per groep, worden later doorgegeven

Waar:

Plein bij ingang dorpshuis

Eigen Bijdrage:

€ 2,00

Belangrijk:

Een bijzondere hoofddeksel

Corona:

Heb je Corona achtige klachten of net gekregen?
Kom niet naar de activiteit en meld je bij ons weer af.

Weer:

Afhankelijk van de weersvooruitzichten, kunnen we de activiteit annuleren.

Vragen:

Meld het bij je aanmelding of neem contact met ons op!

Tot zaterdagmiddag 3 april 2021! Groetjes, de Jeugdhonkcommissie

