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Belangrijke data
29 augustus:

8.30 uur schoolfotograaf

6 september:

19.30 uur ouderinformatieavond

Welkom in schooljaar 2018 – 2019!
We hopen dat iedereen een heerlijke en ontspannen zomervakantie heeft gehad. Voor alle teamleden geldt dat in
elk geval wel. Het was heerlijk om vrij te zijn maar ook om iedereen weer terug te zien en samen lekker aan de slag
te gaan!

Heel veel dank voor het poetsen en klussen!
Zaterdag 18 augustus heeft een groep ouders ervoor gezorgd dat het in en om de school weer geweldig schoon is.
Ongelooflijk, hoeveel werk er verzet is! We willen alle poets- en klusouders heel hartelijk bedanken voor al hun werk!

Even voorstellen: nieuwe collega
Mijn naam is Dorothé van der Werf en ik ga vanaf dit schooljaar aan de slag
als intern begeleider op Roncalli. Ik zal één dag in de week aanwezig zijn op school.
Deze dag zal wisselen (ma./di./do.) Daarnaast werk ik ook nog op de
Sint Jozef en Sint Jan Baptist.
Als intern begeleider houd ik mij, samen met de leerkrachten en management team, bezig met de zorg voor alle
leerlingen. We kijken wat we samen kunnen doen om alle kinderen optimaal te kunnen laten groeien. De leerkracht
is natuurlijk het eerste aanspreekpunt voor kinderen en ouders, maar een gesprek met mij aanknopen kan daarnaast
ook altijd. Bij sommige gesprekken zal ik vanuit school ook aansluiten.
Ik woon in Heteren met mijn man Ben en onze kinderen Evy (15 jaar) en Bas (14 jaar). Ik houd van dansen
(streetdance), zingen en volleybal. We reizen graag, en ik houd van de gezelligheid met familie en vrienden, maar
kan me ook heerlijk terugtrekken in een boek.
Ik zie er naar uit iedereen in en rondom de school te leren kennen en hoop dat ik snel een vertrouwd gezicht zal zijn
voor de kinderen, ouders en collega’s. Iedereen is welkom eens binnen te lopen en ik heb er veel zin in!
Groeten, Dorothé

Afscheidsavond groep 8
De dinsdagavond voor de zomervakantie hebben we een geweldige slotavond gehad. De foto’s van de slotavond
staan op de site.

Privacybeleid Samenwerkingsstichting Kans en Kleur

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving ingegaan, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Voor scholen betekent dit dat zij nog bewuster moeten omgaan met gegevens van leerlingen en medewerkers.

In het privacybeleid is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van
ouders en leerlingen. Dit document staat op onze website onder het kopje ouders - privacy.

Jaarlijks vragen we de ouders toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s van hun kind(eren). Uw
toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door de school, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan
voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school geeft ouders alleen toestemming
om foto’s en video’s te maken als zij foto’s en video’s waarop kinderen herkenbaar zijn niet plaatsen op internet en
social media.

Vandaag krijgt uw kind de ouderverklaring met betrekking tot publicatie foto’s en video’s mee naar huis. Wilt u deze
verklaring vóór vrijdag 31 augustus 2018 inleveren bij de leerkracht van uw kind.
Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de locatieleider.

Schoolgids 2018-2019
Op de site kunt u de schoolgids 2018-2019 inzien.

Gymrooster 2018-2019
Groep 1-2:

Dinsdag en donderdag van 10.45 tot 12.00 uur

Groep 3-4-5:

Maandag en vrijdag van 13.15 tot 14.00 uur

Groep 6-7-8:

Woensdag van 12.30 tot 14.00 uur

Nieuws
Groep 1-2:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Welkom_Bastiaan
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Welkom_Joris
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Wij_zijn_weer_begonnen
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Wij_horen_bij_elkaar

