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Belangrijke data
13 oktober:

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

19 oktober:

Instuif van 17.00 tot 18.00 uur

Instuif 19 oktober
Tijdens de instuif is het de bedoeling dat uw kind(eren) u laten zien waar hij/zij mee bezig is in de klas. Het is niet de
bedoeling om met leerkrachten in gesprek te gaan over individuele kind(eren). Hiervoor kunt u met de leerkracht op
een ander moment een afspraak maken.

Pleinwacht
Wij vragen u vriendelijk om uw kind(eren) niet voor 8.20 uur op school aan te laten komen. Vanaf 8.20 uur loopt er
een leerkracht voor op het plein buiten om de kinderen te ontvangen. Om 8.25 uur gaan de kinderen naar binnen en
worden in de klas verwelkomd door hun eigen leerkracht.

Reminder Bag2School
U kunt volgende week woensdag 13 oktober tot 12.00 uur de zakken met kleding inleveren bij Basisschool Roncalli.
Om 13.00 uur zal alles door de organisatie van Bag2School worden opgehaald. Voor elke ingezamelde kilo aan
kleding krijgt de school een vergoeding, de opbrengst komt ten goede aan activiteiten voor de kinderen. Alvast
bedankt! Oudervereniging Basisschool Roncalli

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.

