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21 juni:
22 juni:
25-26 juni:
3 juli:
3 juli:
3 juli:
4 juli:
4-5 juli:
6 juli:

Landelijk themabezoek inspectie van het onderwijs
Doorschuiven
Groep 1-8 verslag mee
Oudergesprekken facultatief
10.00 uur musical in ‘t Ballegoijke voor de inwoners van Balgoij
12.30 uur uitduiken groep 8
18.30 uur musical in ‘t Ballegoijke
Groep 1-7 start om 9.30 uur
Groep 8 vrij
Studiedag groep 1-8 vrij

Oudergesprekken facultatief
Maandag 25 en dinsdag 26 juni staan de oudergesprekken gepland. Deze gespreksronde is facultatief.
Indien u behoefte heeft aan een gesprek kunt u via een e-mailbericht een afspraak inplannen met de
leerkracht(en). Het is prettig om meteen uw vraag of gespreksonderwerp door te geven aan de
leerkracht(en) zodat zij zich kunnen voorbereiden op het gesprek. Indien de leerkracht(en) behoefte
hebben aan een gesprek met u, zullen zij contact met u opnemen.

Musical
Vandaag krijgt het oudste kind van het gezin de uitnodiging voor de musical mee naar huis.

Uitduiken groep 8
Dinsdag 3 juli om 12.30 uur duiken de kinderen van groep 8 uit.
Mocht u het leuk vinden om te komen kijken, bent u van harte welkom!
Intern begeleider
In een eerdere nieuwsbrief is bekend gemaakt dat Debby Joosten aan het einde van dit schooljaar gaat
stoppen als intern begeleider. We kunnen u mededelen dat er een ervaren en kundig intern
begeleider is aangenomen. Haar naam is Dorothé van der Werf. Zij start meteen aan het begin van het
aankomende schooljaar. Dorothé wordt intern begeleider van zowel St. Jozef (Niftrik), Jan Baptist
(Batenburg) en Roncalli. We willen hierbij Dorothé van der Werf verwelkomen in ons team. Zij zal zich
te zijner tijd aan u voorstellen.

Slotconclusies oudertevredenheidsonderzoek
Gemiddeld geven de ouders van Roncalli als school een 7,9 als rapportcijfer. Daarmee scoort de school
ruim voldoende. De respons op de Vragenlijst was 49%: 19 van de 39 respondenten heeft de
Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is voldoende. Daardoor geven de uitslagen een goed
beeld van de mening van de respondenten. De uitslag van dit onderzoek is tijdens de afgelopen MR
vergadering besproken.
Voor inzage van de gehele rapportage, zie bijlage bij deze nieuwsbrief.
Uit de vragenlijst blijkt dat we het laagst scoren op het volgende onderdelen: Vindt u dat uw kind
voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen? en In hoeverre sluit wat uw kind leert
aan bij zijn of haar niveau?
Tijdens een teamvergadering gaan we dit oudertevredenheidsonderzoek verder in het team
bespreken en zullen we bij deze vragen stilstaan. Hoe staan wij hierin: dagen wij de kinderen
voldoende uit? Wordt dat voldoende met de ouders gecommuniceerd? Moeten/kunnen/willen we
hier verandering in brengen? We houden u op de hoogte.

Uitnodiging tentoonstelling hondensculpturen
Beste school, leerlingen en ouders,
Ten eerste willen wij jullie bedanken voor alle mooie ontwerpen die zijn gemaakt! Alle kunstenaars
hebben ontzettend hard gewerkt om de ontwerpen over te zetten op de hondensculpturen. Wij zijn
ontzettend blij met de prachtige resultaten.
Op zaterdag 16 juni a.s. tussen 12:00uur en 16:00uur is er voor alle leerlingen en leraren de
gelegenheid om alle kunstwerken te komen bekijken op het kasteel van Wijchen. Natuurlijk zijn opa’s
en oma’s, mama’s en papa’s, broertjes en zusjes ook van harte welkom om te komen kijken naar al het
moois dat we gezamenlijk als basisschoolkinderen van de gemeente Wijchen gemaakt hebben.
Mochten er scholen of ouders mee willen komen bieden tijdens de veiling dan kun je je hiervoor
aanmelden via kunstvoorieder@gmail.com
Energieke groetjes,
Imke en Roos.

Klooien met Kinderboeken: Lekker bezig in de bieb
Klooien met kinderboeken is het zomervakantieprogramma van
de Bibliotheek Wijchen. Met dit programma willen we laten zien
dat je boeken kunt lezen, maar ook dat je boeken kunt DOEN.
In ons programma staan doe-boeken centraal. De boeken zijn verdeeld in 10 categorieën: Koken,
Programmeren, Knutselen, Experimenteren, Stunts, Lachen, Onderzoeken, Schrijven/Tekenen, Mooi
Maken en Techniek.
Om mee te doen met het programma halen kinderen een stempelkaart op in de bibliotheek. Ze lenen
een boek uit de Klooi-collectie. Ze gaan thuis of in de bibliotheek of op de BSO of waar dan ook aan de
slag met het boek. Ze knutselen, schrijven, tekenen rond het boek. Dit laten ze zien in de bibliotheek

of plaatsen dat op internet. Daarmee verdienden ze een sticker of een stempel op de stempelkaart.
Als de kaart vol is, krijgen ze een Klooidiploma en een klein prijsje.
De werkstukken die zijn gemaakt worden tentoongesteld in de Mooie-Dingen-Wand in de bibliotheek.
Kinderen kunnen ook stempels verdienen door mee te doen aan activiteiten in de bibliotheek. We zijn
met een aantal organisaties in overleg om leuke activiteiten te organiseren in de 6 vakantieweken. Op
de site van de bibliotheek zijn die allemaal terug te vinden.

Nieuws
Groep 1-2:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Draaiorgel_Korsikaan
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Gewoon_nog_even_lekker_werken_en_spelen
Groep 3-4-5:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_3-4-5/Laatste_loodjes
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_3-4-5/Wendag_groep_2

Groep 6-7-8:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Kunst_Hond
Actueel:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Actueel/Avond4daagse
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Actueel/Avond4daagse

Namens het team van Roncalli

