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Belangrijke data
24 mei:

Tweede Pinksterdag, groep 1-8 vrij

2 juni:

Alternatieve sportdag groep 1-8

Personeel
Vrijdag 21 mei is Jacqueline niet aanwezig in verband met het volgen van een opleiding.
Woensdag 2 juni is Helmy niet aanwezig in verband met het volgen van een opleiding. Nanneke staat deze dag voor
de groep.

Sportdag
In de kalender staat de sportdag vermeld op woensdag 26 mei, deze dag wordt verzet naar woensdag 2 juni. Helaas
kan de sportdag in de gebruikelijke vorm niet door kan gaan. Wij vinden dit heel vervelend voor de kinderen. Wel
gaan wij een sportief alternatief programma verzorgen binnen de, voor het basisonderwijs, geldende maatregelen.
Ieder groep heeft deze dag anderhalf uur sportactiviteiten. We verwachten deze dag de kinderen in sportieve
kleding op school.

Vragenlijst tevredenheid
Alle scholen van Kans & Kleur meten eenmaal per twee jaar de tevredenheid onder de leerlingen van groep 6-7-8.
We gebruiken hiervoor de digitale vragenlijst van WMK (werken met kwaliteit). De vragenlijst voor de leerlingen is
vandaag anoniem ingevuld.
De conclusies van deze vragenlijst zullen we na bespreking met het team en de MR, terugkoppelen richting alle
ouders.

Op vrijdagavond 4 juni 2021 van 19.00 tot 21.30 uur sluiten we het seizoen af
met een zoektocht in Balgoy naar prachtige bijzondere vossen.
Een vossenjacht met het thema 2 paarden en 6 koeien.

•
•
•
•
•
•

We verzamelen om 19.00 uur bij het dorpshuis.
Ophalen kan rond 21.30 uur bij het dorpshuis.
Eigen bijdrage voor deze activiteit bedraagt € 3,00.
Wij zorgen voor een leuke afsluiting met drinken en eten.
Aanmelden doe je via het aanmeldformulier op onze website.
Let op: Aanmelden kan tot woensdag 2 juni 2021 tot 20.00 uur!

Extra Coronavirus informatie!!:
•
•

Afhankelijk van de dan geldende Corona maatregelen, zullen wij deze activiteit vorm geven.
Verder geldt uiteraard: Wanneer je Corona gerelateerde (hoest, luchtwegklachten of koorts) klachten hebt
en je hebt aangemeld, laat het ons weten en blijf in ieder geval thuis!!
Graag zie we je vrijdagavond 4 juni 2021 om 19:00 uur bij het dorpshuis ‘t Ballegoyke!
Groetjes, de Jeugdhonkcommissie | http://www.jeugdhonk-balgoy.nl/

Wij wensen jullie een:

Namens het team van Roncalli

