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Informatieavond social media
Paasontbijt
Tweede Paasdag (alle kinderen vrij)
Oudergesprekken groep 1-2
Afsluiting techniekproject groep 6-7-8

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

Inschrijven oudergesprekken groep 1-2
Dinsdag 3 april, woensdag 4 april en donderdag 5 april zijn er oudergesprekken voor de groep 1-2. De
inschrijflijst ligt vanaf vandaag bij de ingang van groep 1-2.

Paasontbijt
Donderdag 29 maart starten we de dag met een gezellig Paasontbijt. Alle belangrijke dingen die u
hierover moet weten kunt u lezen in de Paasbrief met lootje dat uw kind afgelopen week heeft
meegekregen.
AFSLUITING JAARLIJKS TECHNIEKPROJECT “Wijchens Pretpark”
De afgelopen weken hebben 550 leerlingen van de bovenbouwgroepen van de basisscholen van
Stichting Kans en Kleur ontwerpen gemaakt van een duurzaam, vernieuwend en veilig pretpark met
een werkende attractie.
Op vrijdag 6 april van 11.45 – 14.00 uur gaat groep 6-7-8 op de fiets naar het Olympic Sportcentrum te
Wijchen voor de prijsuitreiking en de leerlingen zullen daar twee techniek workshops gaan volgen.
Vijf inzendingen worden genomineerd. De groep met het beste idee komt in aanmerking voor de
hoofdprijs en de innovatieprijs. De resultaten worden door een deskundige jury beoordeeld.
Rond 13.45 uur zal de prijsuitreiking van het techniekproject en de afsluiting zijn.
Dat zal betekenen dat de leerlingen van groep 6-7-8 deze dag rond 14.20 uur terug zijn op school.
Mocht dat voor u problemen opleveren, graag even doorgeven aan de leerkracht.

N.E.C. Nijmegen
N.E.C. hecht een grote waarde aan de verbondenheid met de jeugd uit de regio
Nijmegen. Om deze woorden kracht bij te zetten willen wij uw leerlingen graag
de gelegenheid bieden om tegen een gereduceerd tarief (€7,50) getuige te zijn
van een heerlijke voetbalmiddag in ons Goffertstadion.
Op maandag 2 april, Tweede Paasdag, om 14:30 uur kruist N.EC. de degens met SC Telstar. De ploeg
van trainer/coach Mike Snoei is dit seizoen één van de verrassingen in de Jupiler League en bezit
momenteel de vierde positie op de ranglijst. De wedstrijd is dus niet alleen een belangrijk duel voor
N.E.C. in de jacht naar promotie naar de Eredivisie, maar ook een topaffiche in de competitie. U kunt
dus een spannend duel verwachten!
Het bestellen van de kaarten is eenvoudig. Via de link www.nec-nijmegen.nl/scholen kunt u kaarten
bestellen via ons online ticketingsysteem. Er wordt via Ideal afgerekend en de kaarten worden direct
verstuurd naar het opgegeven e-mailadres.

Nieuws
Groep 1-2:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Leeskring_Samanta
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Groot_groter_grootst
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Oeps_te_laat

http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Leeskring_Jax
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Welkom_Niek_Bergman
Groep 3-4-5:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_3-4-5/Opera_Dolleboelja
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_3-4-5/Spreekbeurten
Groep 6-7-8:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Knutselen_Pasen
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Kennismaken_digitale_adaptieve_centrale_eindtoets

Namens het team van Roncalli

