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Belangrijke data:
3 juli:
3 juli:
3 juli:
4 juli:
4-5 juli:
6 juli:

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

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!

Afscheid Debby Joosten
Tijdens de afscheidsavond dinsdag 3 juli zal Debby aanwezig zijn. Na de musical en het officiële
gedeelte bent u in de gelegenheid om persoonlijk afscheid van haar te nemen.

Geld en waardevolle spullen
Uit de meeneembak bij groep 1-2 is een muntje van 2 euro verdwenen. Dat is vervelend voor de
betreffende leerling. Wij adviseren u om kinderen geen geld en/of waardevolle spullen mee naar
school te laten nemen.

Studiedagen 2018-2019
Maandag 10 september 2018
Maandag 17 september 2018
Woensdag 7 november 2018
Donderdag 7 februari 2019
Vrijdag 29 maart 2019
Donderdag 16 mei 2019
Maandag 17 juni 2019
Vrijdag 5 juli 2019

School om 12.00 uur uit 2018-2019
Woensdag 5 december 2018
Vrijdag 21 december 2018
Vrijdag 1 maart 2019

Lezen en rekenen in de zomervakantie
Zes weken lang lekker uitslapen, buitenspelen en niet naar school. Maar ook zes weken waarin weinig
wordt gelezen en gerekend. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die bijvoorbeeld niet lezen tijdens
de zomervakantie in niveau gelijk blijven of zelfs achteruitgaan en bij rekenen de tafels ineens niet
meer kennen. Om dit te voorkomen vindt u hieronder enkele oefensite ’s voor uw kind(eren).
Lezen:
https://www.apps.basisonderwijs.online/schoolborden/catalogus.html?vakgebied=lezen (Op deze site
vindt u verschillende apps waarmee uw kind kan oefenen).
https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html
https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/vakantielezen-is-leuk-en-van-belang/

Rekenen:
https://www.zwijsen.nl/inspiratie/gratis-rekenspellen-voor-kinderen-groep-3
http://rekenspel.slo.nl/rekenspellen/perdrempel/
http://www.rekenspelletjes.nu
https://app.rekentuin.nl/orders/order_trial_family (Bij rekentuin kunt u als ouder een gratis
proefaccount aanvragen voor één maand).
https://www.apps.basisonderwijs.online/schoolborden/catalogus.html?vakgebied=rekenen (Op deze
site vindt u verschillende apps waarmee uw kind kan oefenen).
http://www.spelletjesplein.nl/rekenen

Het belang van een goede woordenschat
Op het schoolrapport is de woordenschat een van de onderdelen onder het kopje taalontwikkeling.
Als uw kind achterblijft op woordenschat, zal het vaak ook achterblijven met het onderdeel begrijpend
lezen. Als je onvoldoende begrijpt wat je leest, heeft dat gevolgen voor alle andere schoolvakken.
Als ouders kunt u heel veel kunt bijdragen aan het ontwikkelen van een goede woordenschat.
In onderstaand artikel lees je waarom dat zo is, en hoe je zelf de woordenschat van je kind kunt
verbeteren.
https://wijzeroverdebasisschool.nl/kennisbank-rekenen/woordenschat/

De verdeling van groepen, taken en functies volgend schooljaar
Onderbouw (groep 1-2)

Trees Schiks (ma-di-vr)
Francoise Laugs (woe-do)

Middenbouw (Groep 3-4-5)

Helmy Lenders (ma-di-woe)
Nanneke Veld (do-vr)

Bovenbouw (Groep 6-7-8)

Jacqueline v.d. Spank (ma-di)
Angelique Arts (woe-do-vr)

Ondersteuning*)

Angelique Arts
Jacqueline v.d. Spank

Interne Begeleiding

Dorothé van der Werf

Locatieleiding

Jacqueline v.d. Spank

Meerscholendirecteur

Thea Alkemade

Schoonmaak / conciërgetaken

Geert v.d. Loo

Administratie

Jolanda de Bolster

*) Dankzij het extra geld van het ‘werkdrukakkoord’ en de kleine scholentoeslag, kunnen we komend
schooljaar personeel extra inzetten. We besteden de extra middelen aan ondersteuning. Over het
hoe, wat en waar van deze ondersteuning vertellen we u begin komend schooljaar meer tijdens de
ouderinformatieavond.
Beste ouders/verzorgers,

voor je vrije tijd, je energie, je enthousiasme en inzet voor onze school!

Namens het team van Roncalli

Nieuws
Groep 1-2:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Groep_8_nog_even_in_groep_1-2
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Poetsen_poetsen_en_opruimen
Groep 3-4-5:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_3-4-5/Mindmap
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_3-4-5/Freek_in_de_klas
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_3-4-5/Buiten_sommen_oefenen
Groep 6-7-8:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Actueel/Kunstwerk_Sam_van_Gelder
Actueel:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Actueel/Informatie_logopedie
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Actueel/Schooltuintje

