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Belangrijke data
7 november:

Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij

8 november:

Voorronde Kinderdictee groep 6

Studiedag 7 november
Woensdag 7 november heeft het team van Roncalli een studiedag. Alle leerlingen zijn deze dag vrij. Deze studiedag
hebben we samen georganiseerd met de drie overige ‘kleine’ scholen; St. Jan Baptist, Heilig Hart en St. Jozef.
In de ochtend volgen we met het hele team de herhalingscursus BHV en AED. In de middag gaan we aan de slag met
de beleidsstukken die eenmaal per jaar in het team worden besproken, hierbij moet u denken aan het privacy beleid,
meldcode huiselijk geweld, gedragscode en veiligheidsbeleid.

Schoolkeuzehulp
In het voorjaar van 2019 maken de leerlingen van groep 8 een keuze voor een school in het voortgezet onderwijs.
Om deze keuze te ondersteunen heeft het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. de website
www.schoolkeuzehulp.nl laten ontwikkelen waar alle informatie over de scholen op overzichtelijke wijze is terug te
vinden. Deze website is voor zowel ouders als leerlingen een goed hulpmiddel bij het maken van de schoolkeuze. Op
de website zijn de presentaties van alle scholen in de regio (van Nijmegen tot Boxmeer), algemene informatie over
het voortgezet onderwijs en alle data van open dagen en informatiemarkten te vinden.

Centrale Eindtoets CITO en het paasontbijt 2019
Recent ontvingen wij van CITO bericht dat de Centrale Eindtoets voor groep 8 vanaf dit schooljaar in twee dagen
wordt afgenomen, namelijk 16 en 17 april 2019. Hiermee komt de derde afname dag, 18 april 2019, te vervallen.
Hierdoor kan het paasontbijt dus plaatsvinden op donderdag 18 april 2019. Wilt u dit aanpassen in de kalender.

Kledingactie Bag2school opbrengst
De kledingactie van 24 oktober jl heeft 1.426 kg opgebracht!! Dat is ontzettend veel en heeft ons een heel mooi
bedrag van € 427,80 opgeleverd. Bedankt hiervoor.
Deze opbrengst komt ten goede aan een activiteit voor onze kinderen van Roncalli.
Noteren jullie 18 april alvast op de kalender, dan staat de nieuwe kledingactie gepland.
Groetjes namens de oudervereniging

Kans en Kleur organiseert het kinderdictee Wijchen
Elk jaar organiseert Kans & Kleur het Kinderdictee Wijchen. De deelnemers zijn de kinderen uit de groepen 6 van alle
scholen binnen de stichting die de voorronde in de klas het beste hebben gemaakt. De finale van het Kinderdictee
wordt gehouden op 28 november in het MaasWaal College. Op 8 november vindt op onze school de voorronde
plaats.

Week van de pleegzorg: samen op zoek naar pleegouders
Kinderen moeten zorgeloos kunnen opgroeien, in hun eigen gezin. Dat vinden we allemaal. Maar soms kunnen
kinderen voor een korte of langere tijd niet thuis wonen. Door uiteenlopende redenen. Voor deze kinderen zoekt
gemeente Wijchen een plek in een pleeggezin. Een gezin, waar ze in een gewone gezinssituatie terecht kunnen, waar
ze zich thuis voelen en kunnen opgroeien. Voor een paar maanden, een paar jaar maar bijvoorbeeld ook voor één of
twee weekenden in de maand, of twee dagen in de week. En het liefst in hun eigen omgeving. Zodat ze hun eigen
vriendjes houden en hun eigen school of sportclub kunnen blijven bezoeken. Kun jij een plekje bieden?
Er is een groot tekort aan pleegouders. Wil jij pleegouder worden of meer informatie over pleegzorg? Kijk dan eens
op www.supergewonemensengezocht.nl en bezoek een informatieavond. Het kan zomaar voor een kind uit jouw
buurt zijn.

Op vrijdag 2 november 2018 zal de spanning weer door onze aderen gieren.
Kun je tegen enge spannende dingen? Hoe zit het met jullie puzzelkwaliteiten? Kan jij in het donker kijken?
Vertrouw jij op de andere groepsgenoten? Hoe ga je om met tijdsdruk? Na deze avond weten we meer over jou.
Durf jij te komen?

De avond begint rond 19.00 uur en zal tot 21.30 uur duren. Graag laarzen of oude schoenen aan en breng een
zaklamp mee. Meer informatie, over bijvoorbeeld eigen bijdrage volgt nog! Meld je aan via de site! www.jeugdhonkbalgoy.nl.
Let op: Aanmelden kan tot en met woensdag 31 oktober 2018 tot 20.00 uur!

Tot vrijdagavond 2 november 2018!!
Groetjes, De jeugdhonkcommissie

Nieuws
Groep 1-2:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Bieb_bezoek
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Heerlijk_voorlezen
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Reserve_kleding

Groep 6-7-8:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Voorleeskampioen_2018
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