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Belangrijke data:
17-18-19 april: Centrale Eindtoets groep 8
20 april:
Schoolreisje groep 1 t/m 8

Schoolreis
Nog een aantal nachtjes slapen en dan is het weer zover!
Groep 1 t/m 8 gaat op 20 april 2018 op schoolreisje naar Toverland!
Donderdag 19 april worden de afspraken besproken zoals een gezamenlijke
plaats om te gaan lunchen (de lunch graag meegeven aan uw kind).
We verzamelen 20 april 8.30 uur op school. We zullen ongeveer 9.00 uur vertrekken.
Denk eraan uw kind ook een extra hapje en drankje mee te geven voor tussendoor!
We verwachten ongeveer 16.45 uur weer bij school aan te komen.
Trek de kinderen kleding aan waarin gespeeld en gerend mag worden. Denk er bij mooi weer aan om
uw kind goed in te smeren, genoeg drinken en eventueel zonnebrand mee te geven!
Belangrijk dat stoelverhogers worden meegebracht naar school. De ouders die rijden willen we vragen
het vervoersprotocol in te vullen en mee te brengen.
Wanneer er vragen zijn, kunt u terecht bij juf Nanneke en juf Angelique.
Tenslotte nog een vraag…. zorgt u ervoor dat uw kind er veel zin in heeft?! Wij zijn in ieder geval van
plan er een mooie dag van te gaan maken!
Als bijdrage voor dit schoolreisje, vragen wij u om vóór 17 april € 12,50 per kind over te maken naar de
Oudervereniging. Graag onder vermelding van de naam van uw kind(eren). NL 92 RABO 0135467241
Namens de ouderraad en het team een fijne dag gewenst!

Reminder Bag2School
U kunt de zakken nog steeds inleveren bij Basisschool Roncalli elke woensdag, donderdag en
vrijdagmiddag 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.

Cursus voor ouders
Nu op donderdagavond!!
Hebt u ook zo'n gewone "lastige" puber in huis?
Aanvang cursus: donderdag 12 april van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Vijf bijeenkomsten. Niet in de meivakantie. Geen kosten.
Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Josien Warris van MEERVoormekaar,
tel. nr.: 06 39 11 41 34 of mail: j.warris@meervoormekaar.nl
Onder het motto 'opvoeders praten met opvoeders' organiseert MeerVoormekaar al vele jaren een korte
cursus voor ouders van pubers.
Als u wilt weten wat uw kind bezighoudt, als u niet zo blij bent met het gebruik van de telefoon en sociale
media als u benieuwd bent hoe andere ouders het aanpakken, als u wel eens denkt dat het in andere
gezinnen makkelijker gaat, of als u wilt weten of het wel klopt dat andere pubers meer mogen, dan bent u
op uw plaats in deze cursus voor ouders.
Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:
-

wat houdt pubers bezig;

-

grenzen stellen
conflicten hoe kunnen ze ontstaan en hoe kan je er op reageren;

-

hoe blijf je op de hoogte van wat je kind doet en beleeft;

-

de rol van sociale media in het leven van je kind

-

alcohol, drugs: wat moet je er mee;
puber op vrijersvoeten;
wat kan je doen met vragen over: zakgeld, tijd van thuis komen, gamen en andere praktische
zaken.

op 12 april 2018
Girlsday is een initiatief van VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, om
meisjes op jonge leeftijd kennis te laten maken met bèta, techniek en ICT.
Dit landelijke evenement vindt jaarlijks plaats in april, dit jaar op donderdag 12 april.
Ook het Junior Technovium Wijchen, Huissteden 1401, Wijchen staat op donderdag 12 april van 18.3020.00 uur in het teken van Girlsday. Meisjes van groep 7 en 8 met hun moeders/verzorgsters zijn dan
van harte welkom.
Vanaf 18.30 uur staan er allerlei techniekactiviteiten klaar voor moeder/verzorgster en dochter zoals
glas graveren, solderen, werken met elektriciteit, hout branden, Cad tekenen met sketsup,
programmeren met Scratch. Deze activiteiten duren tot 20.00 uur.
Je kunt je aanmelden via de mail bij: helmavanhezewijk@gmail.com tot uiterlijk maandag 9 april.
Tot ziens op donderdag 12 april.

Volgende Mystery X middag
Domme kracht, over slimme uitvindingen met krachten
woensdag 11 april – de spreker is Mathieu Houben
Kom op woensdag 11 april naar de spannendste Mystery X – middag ooit. Het geheim van Pippi
Langkous gaan we verklappen.
Hoe kan zij een paard optillen? En kun jij ook zo sterk worden als Pippi?
We gaan onderzoeken hoe het met jouw spieren zit. Hoe sterk ben jij? Kun je op een slimme manier
nog veel sterker worden dan de sterkste man?
Ja dat kan! Dat vertellen we op 11 april.
Al eeuwen lang vinden mensen apparaten uit uit om sterker te worden. We gaan die apparaten en
gereedschappen bekijken en uitproberen. En we laten zien hoe ze werken
Mathieu Houben
“Ik werkte jarenlang als docent natuurkunde, scheikunde, science, techniek en informatica aan het
Olympus College in Arnhem en het Stedelijk Gymnasium in Arnhem. Ik schreef veel natuurkundemodules voor de internetmethode Bloqs en gaf bijles. Ik heb ook een eigen rekenmethode ontwikkeld.
In 2011 heb ik samen met Wil Meertens en Wilma van Tilburg Mystery X opgericht. Het doel was en is
om kinderen een kijkje achter de schermen van wetenschap en techniek te geven. Vooral om kinderen
enthousiast te maken en niet om educatief bezig te zijn.
Ik heb heel veel hobby’s waar ik te weinig tijd voor heb, waaronder archeologie van de techniek en
bouwkunst, schilderen, sport, muziek en moestuinieren en koken”.

En natuurlijk gaan we elke Mystery X middag na de lezing heel veel proefjes doen en leuke dingen
maken!
Bijvoorbeeld: kun jij jezelf optillen? Kun je op de wipwap met een olifant?
Inschrijven kan via onderstaande link:
https://mysteryx.nl/

Zomerkampen Mad Science
Dit jaar kunnen we de kinderen zelfs in de zomer gek krijgen van science met onze Mad Science
zomerkampen! Deze zomerkampen vinden de gehele vakantieperiode plaats op super leuke locaties
verspreid door Gelderland en Overijssel!
Zo vindt u ons in:
Gelderand:
Arnhem; Het Open Lucht Museum
Nijmegen; Hortus Botanische Tuin Nijmegen
Buren, Het Wilgje Buitensport
Winssen, Mad Science Lab
Overijssel:
Holten, Camping de Holterberg
Nijverdal, Buitencentrum Sallandse Heuvelrug
Bekijk onze coole Mad Science zomerkamp magazine:
http://magazine.mad-science.nl/zomerkamp

Nieuws
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