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Belangrijke data
5 januari:

Schoonmaakochtend

8 januari:

Luizencontrole

15 januari:

Adviesgesprekken groep 8

17 januari:

MR vergadering

22 januari:

Informatiemarkt Maaswaal College locatie Veenseweg

Kerstviering.
Beste ouders bedankt voor de fijne dagen zo vlak voor de kerstvakantie!
Een mooi versierde school met lichtjes, kerstbomen en een kerststal.
Schaatsen op de schaatsbaan in Wijchen met groep 4 tot en met 8.
Prachtige kerststukjes gemaakt, door de kinderen van groep 1 t/m 8.
Een kookworkshop voor de kinderen van groep 6,7,8.
En tot slot ook nog een heerlijk kerstdiner voor alle kinderen van de Roncalli.
Dit alles was zonder uw hulp zeker niet mogelijk geweest, dus vandaar vanuit het team en de kinderen, een oprecht
dankjewel voor alle ouders!
En ook een dankjewel voor de oma en opa van Tom, Sanne en Elle die ons hebben geholpen bij de kookworkshop en
het kerstdiner!

Schooltuintjes
Vorige week hebben alle leerlingen weer bloembollen gepland in de tuintjes met behulp van Esther de Hoon.
In het voorjaar kunnen we er weer volop van genieten. Esther, bedankt voor het begeleiden van de leerlingen
en het omspitten van de tuintjes!

Op vrijdag 4 januari 2019 gaan we schaatsen bij het Triavium in Nijmegen!
We vertrekken om 19.00 uur vanaf het dorpshuis. We zullen rond 21.00 uur terugrijden, zodat we rond 21.30 uur
weer in Balgoy zijn, waar we iedereen thuis af zetten.
We vragen deze keer een eigen bijdrage van €3,00.
Graag zelf schaatsen meenemen, als je ze hebt. Mocht je geen schaatsen hebben, dan is er een mogelijkheid om
schaatsen te huren bij het Triavium. Dit is op eigen kosten.
Dragen van muts en handschoenen worden geadviseerd.
Graag vermelden bij het aanmelden of je ouders / verzorgers kunnen rijden.
Let op: Opgeven kan tot 20.00 uur op woensdag 2 januari 2019!!
Meld je aan via het aanmeldformulier op de site van het jeugdhonk!
www.jeugdhonk-balgoy.nl
We wensen iedereen fijne kerstdagen en een goed 2019!
Tot vrijdagavond 4 januari 2019.
Groetjes, De jeugdhonkcommissie

Nieuws
Kerstdiner 2018:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Actueel/Kerstdiner_2018

Groep 1-2:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Leeskring_Samanta_groep_2
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Spelletjes
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Kerststukje_maken

Groep 3-4-5:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_3-4-5/Rekenspelletjes
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_3-4-5/Schaatsen
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_3-4-5/Afscheid_juf_Dani
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_3-4-5/Mooie_kerststukjes

Groep 6-7-8:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Kennismaken_Maaswaal_college__Oosterweg
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Opbrengst_verkoop_kinderpostzegels
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Wijchen_Schaatst_2018
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Engels
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Kerststukjes_2018
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Kookworkshop_Kerstdiner_2018

Namens het team van Roncalli

