
 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 

25 t/m 29 oktober: Herfstvakantie 

9 november:  Studiedag 

 

Studiedag 9 november 

Dinsdag 9 november heeft het team van Roncalli een studiedag. Alle leerlingen zijn deze dag vrij. Deze studiedag 

hebben we samen georganiseerd met de drie overige ‘kleine’ scholen; St. Jan Baptist, Heilig Hart en St. Jozef. In de 

ochtend volgen we met het hele team de herhalingscursus BHV en AED. In de middag gaan we aan de slag met de 

beleidsstukken die eenmaal per jaar in het team worden besproken, hierbij moet u denken aan het privacy beleid, 

meldcode huiselijk geweld, gedragscode en veiligheidsbeleid. 

 

Veilig naar school en naar huis 

We merken dat het soms best druk is met ouders in het straatje tussen De Parel en het schoolplein. Wij willen u 

vriendelijk  vragen om daar niet te parkeren/stil te staan met de auto, maar om uw auto even te parkeren op de 

parkeerplaats bij ’t Ballegoyke. 

 

Start van de schooldag 

Wij vinden het belangrijk dat de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van leerlingen wordt bevorderd bij ons op 

school. In de groep besteden we aandacht aan de ontwikkeling van deze vaardigheden. Naast het ‘schoolse’ aanbod, 

willen we deze vaardigheden ook breder aanbieden. Hiervoor hebben we ook u nodig als ouder. 

Op het moment dat ’s morgens de schoolbel gaat, vragen we of u op het schoolplein afscheid wilt nemen van uw 

kind. De leerlingen van groep 1 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen en dragen zorg voor hun eigen spullen. Wanneer 
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de groep om 14.00 uur naar buiten komt, kunt u natuurlijk altijd de leerkracht aanspreken of samen met uw kind het 

werk in de klas even bekijken. Mocht u behoefte hebben aan meer tijd dan kunt u een gesprek plannen met de 

leerkracht.  

 

Binnenkomst groep 1-2 

Na de herfstvakantie gebruiken de leerlingen van groep 1-2 weer de ingang bij de kleuterhal en de poort naast de 

fietsenstalling. 

 

Herinnering betaling ouderbijdrage 

Aan het begin van het schooljaar heeft de Ouderraad u gevraagd of u de ouderbijdrage van uw kind(eren) wilt 

overmaken. Is het u ontschoten, wilt u dan op korte termijn de bijdrage voor uw kind(eren) overmaken?  De bijdrage 

bedraagt €20,00  per kind en kunt u overmaken op bankrekening NL92RABO 0135467241 t.n.v.BS Roncalli Balgoij 

onder vermelding van Ouderbijdrage 2021-2022 en de naam van uw kind(eren). 

 

 

Spookavond 

Op vrijdag 5 november 2021 gaan we naar het bos in Gassel voor een spannende spookavond.  

• Verzamelen:   Bij het dorpshuis om 19.00 uur  

• Thuis gebracht:  Rond 21.30 uur 

• Kosten:  Eigen bijdrage van € 2,00. Wij zorgen voor drinken en wat lekkers.  

• Denk aan:   Oude kleding en regenlaarzen.  

• Gezocht:   Ouders/verzorgers, die met een groep willen rondlopen en 

 heen en terug willen rijden.  

Let op: Aanmelden kan tot woensdag 3 november 2021 om 20.00 uur! 

Kunnen je ouders/verzorgers helpen? Geef dit dan aan bij het aanmelden.  

Meld je aan via het aanmeldformulier op de site! http://www.jeugdhonk-balgoy.nl/  

 

Tot vrijdagavond 5 november 2021! Groetjes, De jeugdhonkcommissie 

 

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


 

 

  

 

 

 

 

 

 

Namens het team van Roncalli 


