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Belangrijke data
28 november:

Pepernoten bakken en schoen zetten

28 november:

Finale Kans & Kleur kinderdictee

05 december:

Kinderen om 12.00 uur uit

De schoen zetten
Op woensdag 28 november mogen alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 de schoen zetten. De schoenen, die
natuurlijk versierd mogen worden, kunnen al vanaf maandag 26 november mee naar school worden genomen.

Informatie Maaswaal College Wijchen
Informatieavond:
Maandag 21 januari om 19.00 uur, locatie Veenseweg (alleen Maaswaal College)
Dinsdag 22 januari om 19.00 uur, locatie Veenseweg (alle scholen Nijmegen)
Open lesavond:
Woensdag 13 februari om 19.00 uur, locatie Veenseweg
Donderdag 14 februari om 19.30 uur, locatie Oosterweg
Open dag:
Zaterdag 16 februari van 10.00 tot 15.00 uur, locatie Oosterweg en Veenseweg
Ouders kunnen hun kind op de open dag inschrijven op de betreffende locatie
(uiterste datum inschrijven: woensdag 13 maart 2019).

Nieuwe methode Engels groep 6-7-8
In de bovenbouw hebben we een nieuwe methode voor Engels: Exploring English. Via onderstaande link kunt u
informatie zien en horen over de methode.
https://player.vimeo.com/video/224182119
Mocht u nieuwsgierig zijn geworden, na het zien het filmpje, kom gerust een keer binnenlopen na schooltijd.

Sinterklaas brengt Nederland weer een prachtig bezoek.
Het Jeugdhonk staat ook dit jaar weer in zijn grote boek.
Ben jij eigenlijk wel lief geweest dit jaar?
Dan ligt er misschien wel een mooi cadeautje voor je klaar!
Je hoeft alleen maar aan een eigen bijdrage van € 2,50 te denken.
En natuurlijk geld voor drinken, zodat Albert aan de bar iets in kan schenken.
Meld je aan via www.jeugdhonk-balgoy.nl, and remember……..
Aanmelden kan tot 20.00 uur op woensdag 5 december!
We zien je graag op vrijdag 7 december voor een heerlijke avondje jeugdhonk Sinterklaas!
Dan zorgen wij van 19.00 tot 21.30 uur in het dorpshuis voor overheerlijke speculaas!
Groetjes, De jeugdhonkcommissie
Nieuws
Groep 1-2:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Leeskring_Liv_groep_2
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Instuif_november
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Leeskring_Niek_v_H_groep_2
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Strikkanjers
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Leeskring_Keet_groep_2
Groep 3-4-5:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_3-4-5/topo_werkje
Groep 6-7-8:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Muurkrant
Het team van Roncalli

