
 

 

Belangrijke data 

26 april:  Keuring fietsen groep 7-8 

27 april:  Koningsdag, alle kinderen vrij 

28-29-30 april:  Alternatief kamp groep 6-7-8 

30 april:  Deze dag kleding inleveren voor Bag2School t/m 12.30 uur op het schoolplein 

3-14 mei:  Meivakantie 

 

Personeel 

Woensdag 19 mei is Helmy niet aanwezig in verband met het volgen van een opleiding. Nanneke staat deze dag voor 

de groep.  

 

 

ONLINE BINGO! 

 

Jeugdhonk Balgoy organiseert op vrijdagavond 7 mei 2021 vanaf 19.00 uur voor de jeugdhonkers vanaf 10 jaar tot en 

met 16 jaar een Coronaproof Online Bingoavond. Bij jezelf thuis of bij een vriend via Teams gaan we meerdere 

rondes BINGO spelen, waarbij er leuke prijzen te winnen zijn. Een extra opdracht, waarmee je een fiche kunt 
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verdienen is: maak een kort filmpje, bijvoorbeeld een TikTok dansje. Stuur het filmpje voor 5 mei online naar ons toe 

en je verdiend daarmee een fiche. Weet wel dat we deze filmpjes laten zien tijdens de avond. Het fiche kun je 

inzetten op je Bingo kaart om Bingo mee te maken. Heb je BINGO, dan bel je een telefoonnummer en de eerste die 

belt, wint de prijs! 

Meldt je gauw aan voor deze Online BINGO! Aanmelden is verplicht!! 

• Aanmelden via de website van ’t Jeugdhonk 

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

• Let op: Filmpje en aanmelden voor woensdagavond 5 mei om 20.00 uur! 
 

Aandachtspunten: 

Kosten:  Geen eigen bijdrage 

Pakket:   Bingokaarten, eventueel fiches, drinken en iets lekkers wordt thuis bezorgd.  

Belangrijk:  Je adres voor het ontvangen van het pakket 

Belangrijk: Je emailadres voor de Teams verbinding.  

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

Filmpje:  Emailadres Yanga: yanga_rossen@live.nl, voor het versturen van de filmpjes. 

BINGO:  Telefoonnummer Karin: 06-12506481, voor het bellen bij BINGO. 

 

Tot vrijdagavond 7 mei 2021! Groetjes, de Jeugdhonkcommissie 

 

Wij wensen u alvast: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het team van Roncalli 
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