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Belangrijke data
13 december:

Kennismaken VMBO groep 6-7-8 Maaswaal College

17 december:

Wijchen Schaatst groep 4 t/m 8

19 december:

Kerststukjes maken

20 december:

17.30 tot 18.30 uur Kerstviering
18.30 uur gezamenlijke afsluiting met ouders

21 december:

Kinderen om 12.00 uur uit

Wijchen schaatst
De groepen 4 t/m 8 gaan maandag 17 december van 10.00 tot 11.00 uur schaatsen. Het meenemen van eigen
schaatsen is toegestaan (klapschaatsen zijn niet toegestaan!), mocht uw kind geen schaatsen hebben dan krijgt uw
kind daar schaatsen te leen. Handschoenen zijn i.v.m. de veiligheid verplicht, de kinderen mogen zonder
handschoenen de schaatsbaan niet op.

Sinterklaas
Graag willen wij alle ouders ontzettend bedanken die hebben geholpen met de activiteiten, het versieren en het
pepernotenbakken. En nu weer in volle vaart door naar het kerstfeest!

Kerstmis 2018
De decembermaand is in volle gang en de school is inmiddels helemaal in de kerstsfeer. Als OV zijn we ook al druk
bezig met de voorbereiding voor de kerst.
Allereerst woensdag 19 december zullen de kerststukjes gemaakt worden, de bakjes om de stukjes in te maken is
voor iedereen geregeld en ook het groen, echter wat kinderen van thuis mee mogen nemen is versiering om zijn of
haar stukje nog mooier te maken (denk hierbij aan balletjes/ engeltje/ kaarsje e.d.).

Donderdag 20 december is de kerstviering op school. De kinderen worden om 17.30 uur op school verwacht en zullen
gezamenlijk aan het kerstdiner beginnen dat gemaakt is door de bovenbouw. De voorbereiding voor het diner zijn
donderdag tijdens schooltijd. Om 18.30 uur mogen de ouders op school komen en zullen we samen in kerstsfeer de
avond sluiten die om 19.00 uur is afgelopen.
Wij hebben er zin in! Heeft u nog vragen dan horen we het graag.
Esther en Mieke namens de OV

Informatiemarkt 2019
In januari 2019 zullen de informatiemarkten voortgezet onderwijs Nijmegen worden gehouden. De leerlingen en
ouders van groep 8 zijn van harte welkom om de informatiemarkten op de VOscholen in Nijmegen te bezoeken.
Voor de informatiemarkten in januari 2019 is besloten niet langer vast te houden aan de koppeling van basisscholen
aan een bepaalde voortgezet onderwijsschool voor de informatiemarkt. Ouders zijn vrij de informatiemarkt van hun
keuze te bezoeken.
Deze informatiemarkten zullen gehouden worden:
Maandag 14 januari 2019 Kandinsky College
Dinsdag 15 januari 2019 Canisius College
Woensdag 16 januari 2019 SSgN
Maandag 21 januari 2019 Dominicus College
Dinsdag 22 januari 2019 Maaswaal College, Wijchen – locatie Veenseweg
Woensdag 23 januari 2019 Havo Notre Dame
Maandag 28 januari 2019 Mondial College – locatie Meeuwse Acker
Dinsdag 29 januari 2019 Citadel College
Woensdag 30 januari 2019 NSG Groenewoud
Op deze markten zullen vrijwel alle scholen voor voortgezet onderwijs uit Nijmegen en omgeving zich presenteren.
Er is eerst een marktgedeelte en daarna voorlichting van de verschillende scholen in lokalen.
De eerste voorlichtingsronde in lokalen is van 19.00 uur tot 19.45 uur De tweede voorlichtingsronde in lokalen is van
20.00 uur tot 20.45 uur
Aansluitend kunnen de ouders en groep 8 leerlingen nog de informatiestands bezoeken. In de aula van de school zal
koffie, thee en fris te verkrijgen zijn.
De informatiemarkt start om 18.30 uur (niet eerder i.v.m. het opbouwen van de stands).
Nieuws
Groep 1-2:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Pepernoten_bakken_mmm
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Leeskring_Dirk_gr_2

Groep 3-4-5:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_3-4-5/samenwerken_tijdens_de_gymles
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_3-4-5/Lekker_zelfgemaakte_pepernoten
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_3-4-5/Groep_3_goed_aan_het_werk_
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_3-4-5/5_december

Groep 6-7-8:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Sint_en_Kunst
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Sint_en_Muziek
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Begrijpend_lezen_over_ISS
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Exploring_English
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Finale_kinderdictee_Kans_en_Kleur
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Surprises_Sinterklaas

Het team van Roncalli

