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Belangrijke data
15 november

Instuif van 17.30 tot 18.30 uur

19 - 23 november

Oudergesprekken groep 1 t/m 8
Tijdens de instuif liggen er formulieren klaar, waarop u zich kan inschrijven voor de
oudergesprekken. Mocht u die avond verhinderd zijn, dan plannen de leerkrachten uw
oudergesprek in en laten u de datum en tijd weten.

Interne contactpersoon
Zoals in een eerdere nieuwsbrief is aangegeven, is Françoise Laugs deze week in de klassen geweest. Zij heeft zich
aan de kinderen voorgesteld als interne contactpersoon van onze school. Onderstaande tekst heeft zij met de
kinderen besproken.
Een probleem?
Soms…
Gebeuren er wel eens dingen,
Thuis of op school, waardoor je je onprettig of onzeker kunt voelen.
Het kan helpen om daar over te praten.
Soms weet je niet met wie
Dan kun je dat tegen mij zeggen.
Ik luister naar jou als je dat fijn vindt.
We praten samen en misschien vinden we een oplossing.
Als je iets aan mij wilt vertellen, stop dan een briefje met je naam erop
In de hartjes-doos in de teamkamer.
Ik zoek je snel op, om even te praten.
Blijf niet te lang lopen met een probleem want je zult merken: “praten helpt”.

Voorronde kinderdictee groep 6
Gisteren heeft de voorronde voor het dictee plaatsgevonden. Namens onze school gaat Sarah deelnemen aan de
finale van het Kinderdictee op 28 november in het MaasWaal College. Wij wensen haar heel veel succes!

Sinterklaas
Woensdag 5 december zijn alle kinderen om 12.00 uur uit. Hierna zal aansluitend van 12.00 -14.00 uur Sinterklaas
een bezoek brengen aan de schoolkinderen in het dorpshuis ’t Ballegoyke.
De lunch is deze dag op school, dus graag allemaal een lunchpakket mee zoals op een 'normale' schooldag.
Alle kinderen krijgen nog een brief mee naar huis waar op aangegeven moet worden of ze wel/niet deelnemen aan
deze buitenschoolse activiteit. Let wel, deze opgave geldt als entree!
Ouders, broertjes/zusjes zijn niet welkom, deze middag is puur voor de kinderen van de Roncalli.
Om 14.00 uur is de middag afgelopen en is iedereen weer zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen kind.
Namens de Oudervereniging

Nieuws
Groep 1-2:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Theaterdag_Vriendschap
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Vogel_verwennerij
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Paddestoelen_kweken

Groep 3-4-5:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_3-4-5/podiumScool
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_3-4-5/Zoek_de_plek

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

Het team van Roncalli

