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Open Dag op alle VO-locaties
Oudergesprekken groep 3 t/m 7
Opening speeltuintje (achter het dorpshuis) om 11.00 uur met alle
kinderen. Daarna zullen de leerlingen van groep 6-7-8 in de omgeving
van de school zwerfafval opruimen tot 12.00 uur.

Carnaval
We kunnen terugkijken op een geslaagd feestje in een mooi versierde
school. Graag willen we alle ouders die dit mogelijk hebben gemaakt
bedanken!

U kunt zich nog steeds opgeven!
Informatieavond social media
Wanneer:

Dinsdag 27 maart

Waar:

Basisschool Roncalli

Tijd:

19.30 tot 21.00 uur (inloop 19.15 uur)

Voor wie:

Ouders van de basisscholen; Jan Baptist (Batenburg), St. Jozef (Niftrik), Heilig Hart
(Hernen) en Roncalli (Balgoij)

Op deze avond zal Josien Warris van MeerVoormekaar Wijchen met ouders in gesprek gaan over hun
rol. Ook zal zij haar ervaringen en tips met ons delen.
WAAROM HEBBEN WE DEZE AVOND GEORGANISEERD?
In de afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van Social Media gebruik onder jongeren.
Naast het online gamen kregen jongeren massaal smartphones, werden er groepsapps gemaakt,
foto’s op Instagram, Facebook en Snapchat gedeeld en werden YouTube kanalen in het leven
geroepen. Leuk, maar deze sociale ontwikkeling vraagt ook om richtlijnen, goede omgangsvormen en
grenzen.
EEN AVOND DUS OM BIJ TE ZIJN!

Indien u belangstelling heeft dan kunt u zich opgeven via onderstaand e-mailadres. (Graag even
vermelden met hoeveel personen u komt.)
Jacqueline.vander.spank@kansenkleur.nl

It's a strike! Op vrijdagavond 2 maart gaan we met z'n allen bowlen bij St. Frans in Alverna!

Om 19:00 uur verzamelen en vertrekken we bij het Dorpshuis en rijden we samen naar St. Frans. Van
19:30 uur tot 20:30 gaan we bowlen en daarna drinken we nog wat met z'n allen.
Tussen 21:00 uur en 21:30 word je weer thuisgebracht.
Entree voor deze avond bedraagt € 5,00. Eén consumptie is inbegrepen! Kunnen jouw ouders op
vrijdagavond 2 maart naar en van de bowlingbaan rijden? Geef dit dan aan via het aanmeldformulier,
aanmelden doe je via het aanmeldformulier!
Let op: Aanmelden kan tot 20.00 uur op woensdag 28 februari 2018!
Tot vrijdagavond 2 maart om 19:00 uur bij het Dorpshuis!
Groetjes, de Jeugdhonkcommissie

Nieuws
Groep 1-2:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Leeskring_Liv
Groep 3-4-5:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_3-4-5/Alvast_een_beetje_carnaval
Groep 6-7-8:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Knutselen_Carnaval

Namens het team van Roncalli

