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Personeel
Maandag 12 en dinsdag 13 maart staat Angelique voor de groep. Jacqueline is dan afwezig in verband
met een 24-uursconferentie van de stichting Kans en Kleur. Jacqueline staat woensdag 14,
donderdag 15 en vrijdag 16 maart voor de groep.

Kledingactie Bs Roncalli
Vanaf woensdag 21 maart kunt U weer kledingzakken inleveren op Bs Roncalli,
elke woensdag, donderdag en vrijdag middag tussen 14:00-14:45 uur.
Op donderdag 19 april 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.
Oudervereniging Bs Roncalli
GGD
Moniek Mulder, doktersassistente Jeugdgezondheidszorg die verbonden is aan onze school, zal haar
werkzaamheden beëindigen per 15 maart 2018. Moniek wordt opgevolgd door Marjolein van Doorn.
Marjolein van Doorn
(06) 11 13 91 10
mvandoorn@ggdgelderlandzuid.nl

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

Foto’s downloaden van de site
Mocht u op de site van school leuke foto’s zien staan, dan kunt u de foto’s op de volgende manier
downloaden:
- Inloggen op de fotogalerij met het wachtwoord
- U gaat met de muis op de betreffende foto staan en opent deze met de linkermuisknop
- De foto verschijnt nu groot in beeld
- Pijltje op de foto plaatsen en de rechtermuisknop indrukken
- U kiest dan afbeelding opslaan als

Kunstproject kindergemeenteraad 2017
Tijdens de kindergemeenteraadsverkiezingen van 2017 hebben wij, Imke de Grood en Roos Halma van
de Paschalisschool, met ons idee gewonnen. Het is voor ons bijna niet voor te stellen hoe het is om
geen energie te hebben om naar school te gaan, te sporten, buiten te spelen of kunst te maken.
Kinderen met een energiestofwisselingsziekte hebben die energie niet! “DUS is ons idee dat we
allemaal samen, door het maken van kunst, geld ophalen voor kinderen met een
energiestofwisselingsziekte”.
Vanaf nu gaat ons project van start. 12 scholen van de gemeente Wijchen doen mee. Alle kinderen
gaan een kunst ontwerp maken van een Engelse bulldog. Bij elke school wordt er één of misschien
meerdere winnende ontwerpen gekozen. Aan elke school is een kunstenaar gekoppeld welke het
gekozen ontwerp op een beeld van een Engelse bulldog gaat schilderen. Zo’n bulldog is bijna 1 x 1
meter groot. Als alle honden klaar zijn komt er een expositie in de kasteeltuin van het Kasteel in
Wijchen.
Uiteindelijk zullen de honden op 19 juni door een bekende Nederlander geveild worden. Hiervoor
zullen we ondernemers van Wijchen uitnodigen. We hopen tijdens deze veiling een mooi bedrag bij

elkaar te halen. Deze opbrengst gaat naar het onderzoek van Professor Dr. Jan Smeitink aan het
Radboud Ziekenhuis in Nijmegen, die zich inzet voor de ontwikkeling van het medicijn voor kinderen
met een energiestofwisselingsziekte. We hopen dat alle kinderen net zo enthousiast zijn als wij en de
mooiste ontwerpen maken. Wij zijn benieuwd naar de eindresultaten.
Energieke groetjes, Imke & Roos
Informatieavond voor alle ouders van alle (bijna) pubers in Wijchen
Op dinsdag 13 maart is er een informatieavond over pubers voor alle opvoeders in Wijchen. Op het
Maaswaal College aan de Oosterweg zijn ouders welkom vanaf 19.15 uur. We beginnen om 19:30.
Aanmelden is niet nodig en er zijn geen kosten aan de avond verbonden. Ouders kunnen tijdens de
avond twee informatierondes bijwonen over een van de onderstaande onderwerpen.
Onderwerpen:
· Wat is puberteit en wat kun je verwachten als je kind gaat puberen.
· Sociale media en internet. Ze doen er meer dan je denkt.
· Kun je het gedrag van je kind veranderen.
· Omgaan met conflicten.
· Alcohol en drugs, wat gebruiken ze en kun je gebruik voorkomen.
· Huiswerk: help je wel of niet.
· Hoe voorkom ik dat mijn kind schulden maakt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Josien Warris van MeerVoormekaar
j.warris@meervoormekaar.nl.

Meedoen aan looponderzoek van het Radboudumc?
Valt of struikelt uw kind vaak? Heeft uw kind vaak een kapotte broek of kapotte knieën? Of kan uw
kind motorisch gezien minder goed meekomen met leeftijdsgenootjes? Mogelijk kunnen wij uw kind
dan helpen.
In het Radboudumc in Nijmegen en Atlent Kinderexpertisecentrum van Tolbrug in ’s-Hertogenbosch
doen we onderzoek naar de loopvaardigheid van kinderen met motorische problemen. Als uw kind
hieraan meedoet, doen we onder andere spelletjes op een loopband en een stapladdertest. Daarna
bekijken we of de loopvaardigheid van uw kind afwijkt van die van normaal ontwikkelende kinderen.
Zo ja, dan mag uw kind meedoen aan een training, waarmee we verwachten de loopvaardigheid te
verbeteren. De metingen en eventuele trainingen zullen plaats vinden op de voor u dichtstbijzijnde
locatie.

Meer informatie over het onderzoek vindt u op onze website. We zoeken voor dit onderzoek kinderen
van 6 tot en met 12 jaar met motorische problemen die veel impact hebben op het dagelijks leven van
het kind. Heeft u interesse om deel te nemen aan het onderzoek of een vraag? Neemt u dan contact
op met: rosanne.kuijpers@radboudumc.nl.
Rosanne Kuijpers MSc
Onderzoeker Radboudumc

Volgende Mystery X middag
Toekomstfabriek thuis!
Maak het zelf met 3D printen en lasersnijder
woensdag 14 maart 2018
Hebben jullie wel eens een selfie gemaakt? Mijn selfie kan ik vastpakken en van alle kanten bekijken.
Mijn selfie is geprint met een 3D-printer. Eentje die nu nog bij het Junior Technovium staat, maar over
een paar jaar heb je er misschien zelf eentje thuis staan.
Maar wat doe je ermee? Veel mensen denken dat we in de toekomst minder dingen in de winkel gaan
kopen, maar dat we dat thuis zelf gaan maken.
Van broodtrommel tot ………… we kunnen het nu nog niet verzinnen wat we in de toekomst allemaal
zelf gaan maken. In mijn praatje laat ik zien hoe je nu al aan de gang kan gaan met het bedenken,
ontwerpen en maken van jouw ideeën, misschien schuilt er in jou een echte uitvinder!
Jochem Hiddink
Jochem Hiddink is als docent verbonden aan Junior Technovium en enthousiast werkzaam in het
Techlab in Technovium
En natuurlijk gaan we elke Mystery X middag na de lezing heel veel proefjes doen en leuke dingen
maken! Deze keer gaan we bijvoorbeeld 3D pannenkoeken printen!
Meer informatie op www.mysteryx.nl

Nieuws
Groep 1-2:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Leeskring_Niek
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/We_maken_een_sloot
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Welkom_Harm
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Mad_science
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Leeskring_Dirk

http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/_Lekker_in_de_gymzaal
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Hulp_nodig_
Groep 3-4-5:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_3-4-5/Proefjes_bij_Mad_Science
Groep 6-7-8:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Mad_Science
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Voorleeswedstrijd_3_maart
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Turnen
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Kindergemeenteraad_17-3-2018
Actueel:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Actueel/Opening_speeltuintje

Namens het team van Roncalli

