
 

 

 

 

Belangrijke data 

29 september: Kinderpostzegelactie groep 6-7-8 

6 oktober:  Start Kinderboekenweek 

13 oktober: Deze dag kleding inleveren voor Bag2School tot 12.00 uur op het schoolplein 

 

 

 

Kinderpostzegels 

Voor kinderen, door kinderen. Elk jaar gaan zo’n 140.000 kinderen langs de deuren om verschillende producten – 
waaronder kinderpostzegels – te verkopen. Ze zamelen daarmee geld in om kinderen kansen te geven op een betere 
toekomst. En dat al generaties lang. De Kinderpostzegelactie wordt dit jaar voor de 73e keer gehouden en daar zijn 
we best trots op! 
 
De actie is van woensdag 29 september t/m woensdag 6 oktober. 
 
De kinderen kunnen kinderpostzegels verkopen, maar natuurlijk ook kaarten voor de feestdagen en andere leuke 
producten zoals bloembommetjes, een shopper en blikjes met vrolijke Gorgel-pleisters. Daarnaast kan er dit jaar ook 
weer gekozen worden voor een eenmalige donatie. 
 
Op deze site, Informatie voor ouders (kinderpostzegels.nl),  vind je alle informatie over hoe de Kinderpostzegelactie 
geheel coronaproof verloopt. Met korte video's leggen we uit hoe de kinderen de producten kunnen verkopen met 
de verkoopbox, maar ook hoe ze digitaal langs de deuren kunnen gaan. 
 

Interne Contactpersoon 
 
Alle scholen van Kans & Kleur hebben een interne contactpersoon in het kader van sociale veiligheid. Eén van de 
medewerkers van de school neemt die taak op zich. De interne contactpersoon zorgt voor eerste opvang van ouders 
en kinderen met een klacht. Zij of hij is een luisterend oor als zij daar behoefte aan hebben en bespreekt welke 
stappen ouders of kinderen kunnen zetten als ze tegen een probleem aanlopen. Het is zijn of haar taak om ouders 
informatie te geven over de klachtenregeling en hoe de regeling werkt. De contactpersoon verwijst hen door. Zij 
bemiddelt niet. Dat doorverwijzen kan zijn naar de externe vertrouwenspersoon of naar de onafhankelijke 
klachtencommissie waarbij Kans & Kleur is aangesloten. De interne contactpersoon van onze school is Françoise 
Laugs. U kunt bij haar terecht op woensdag, donderdag en een keer in de twee weken op vrijdag om eventueel een 
afspraak maken. 
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Bedankt Oudervereniging!  
 
Van de oudervereniging hebben we deze week verschillende materialen voor het buitenspelen gekregen van de 
opbrengst van Bag2School. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open dagen voortgezet onderwijs 

In de bijlage vindt u informatie over de open dagen van het Elzendaalcollege, Metameer en het Merletcollege. 

 

 

 

Kledingactie Bag2school   

De herfst heeft zijn intreden inmiddels gedaan en dus tijd om de kasten weer eens op te ruimen. Daarom verzorgt de 
oudervereniging van Bs Roncalli weer een kledinginzamelingsactie.  



 

Naast kleding kunt u ook tassen, beddengoed, gordijnen,pluche knuffels, riemen en schoenen (per paar aan elkaar 
gebonden) inleveren.  

U kunt de zakken i.v.m. de coronamaatregelen helaas maar op 1 moment bij Bs Roncalli  inleveren. Dat is op 
woensdag ochtend 13 oktober tot 12.00 uur. U kunt de zakken op de daarvoor aangegeven plaats op het schoolplein 
neerleggen.  

Voor elke ingezamelde kilo aan kleding krijgt de school een vergoeding, de opbrengst komt ten goede aan 
activiteiten voor de kinderen.  

Alvast bedankt! 

Oudervereniging Bs Roncalli  

 

 

 
Kinderboekenweek 2021 
 
Op woensdag 6 oktober start de Kinderboekenweek met als thema dit jaar: Worden wat je wil. In de loop van de 
ochtend hebben we een gezamenlijke opening met alle kinderen. De kinderen mogen een kussen mee naar school 
nemen waar ze lekker op kunnen zitten tijdens het voorlezen op school.   
 

 

Actie Bruna Kinderboekenweek 

Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie 

‘Sparen voor je schoolbieb!’.  

Lezen is een feestje Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de 

schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna.  

Zo werkt het Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en lever het 

bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag 

van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek.  

Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen! Spaar je mee? Inleveren van de bon kan t/m 10 

november bij de juf. Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen. 

 

Kom gezellig langs en pluk een boek!  

Minibieb het Veldje, het Veldje 2 in Balgoij heeft haar deurtjes geopend voor gratis lezen voor jong en oud. Lenen, 

ruilen, meenemen en brengen van boeken.  

Op 6 oktober start de Kinderboekenweek en deze dag is het Nationale Kinderzwerfboekendag. Bij minibieb het 

Veldje zetten we op deze dag alle kinderboeken uit voorraad onder de carport. En kinderen kunnen dan een boek 

komen uitzoeken. Omdat we hopen op een grote opkomst vragen we om kinderboeken die bij u thuis in de kast 

staan en in goede staat verkeren te komen brengen. Wij maken er dan kinderzwerfboeken van. De boeken krijgen 



 

een sticker met een unieke code. Deze code kan gemeld worden op www.kinderzwerfboek.nl en zo kan het boek op 

de zwerftocht van kind naar kind gevolgd worden.  

Waarom een minibieb? om lezen dicht bij huis en school bereikbaar te maken. En om zoveel mogelijk mensen en 

kinderen aan het lezen te krijgen en te houden. Boeken zijn immers gedrukt om gelezen te worden…. Als je straks de 

weg vanuit school naar de bieb kent, kom je dan vaker langs om een boek uit te kiezen?  

Groetjes van Greetje, Minibieb het Veldje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdagavond 1 oktober 2021 gaan we Jumpen     

Rond 19:00 uur vertrekken we bij het dorpshuis en rijden we naar Jumpsquare in Nijmegen. Na 21:00 uur vertrekken 

we uit Nijmegen en word je thuis gebracht. Entree voor deze avond bedraagt € 7,00, dit is inclusief drinken en iets 

lekkers. Denk aan makkelijke en sportief zittende kleding.  Vanwege Corona beleid vanaf 13 jaar een mondkapje voor 

in de auto en bij Corona-achtige klachten blijf je thuis! Carwash deelnemers: Denk aan je tegoedbon! 

 

Aanmelden via het aanmeldformulier op onze website: www.jeugdhonk-balgoy.nl 

• Aanmelden kan tot 20.00 uur op woensdag 29 september 2021! 

• Kunnen jouw ouders rijden? Geef dit dan aan via het aanmeldformulier.  
 

Tot vrijdagavond 1 oktober om 19:00 uur bij het Dorpshuis! 

Groetjes, de Jeugdhonkcommissie 

 

 

 

 

 

 

http://www.kinderzwerfboek.nl/


 

 

 


