Bijlage schoolgids
Schooljaar 2016-2017

Inleiding
Voor u ligt de jaarbijlage bij onze schoolgids. In deze bijlage staat praktische informatie voor het lopend
schooljaar 2016-2017. Voor meer onderwijsinhoudelijke zaken verwijzen wij u naar de schoolgids op de
website van onze school www.bsroncalli.nl. In de schoolgids vindt u onder andere informatie over onze visie,
ons onderwijs en de klachtenregeling.

Groepsbezetting, schooltijden, gymtijden,
vakanties en vrije dagen
Groepsbezetting 2016-2017
groep

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

Vrijdag

1-2

juf Trees

juf Trees

juf Françoise

juf Françoise

juf Trees

3-4-5

juf Helmy

juf Helmy

juf Helmy

juf Nanneke

juf Nanneke

6-7-8

juf
Angelique

juf
Angelique

juf
Jacqueline

Juf
Jacqueline

juf
Jacqueline

Meerscholendirecteur:
Locatieleider:
Intern Begeleider:
Conciërge:
ICT-coördinator:
Intern vertrouwenspersoon:

Thea Alkemade
Jacqueline van der Spank
Debby Joosten
Geert van de Loo
Maikel Beumer
Trees Schiks
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Schooltijden
Groepen
Groep 1-2

maandag
08.30-14.00 uur

dinsdag
08.30-14.00 uur

woensdag
08.30-14.00 uur

donderdag
08.30-14.00 uur

vrijdag
08.30-14.00 uur

Groep 3-8

8.25 -14.00 uur

8.25 -14.00 uur

8.25 -14.00 uur

8.25 -14.00 uur

8.25 -14.00 uur

Aanvang schooldag, einde schooldag
De leerlingen zijn welkom op school vanaf 08.20 uur. Dan klinkt de bel en gaan de deuren van de hoofdingang
open. De les start voor de kleuters om 08.30 uur en voor groep 3 tot en met 8 om 8.25 uur.
Voor leerlingen die vóór 08.20 uur aanwezig zijn op het schoolplein of in school, zijn ouders verantwoordelijk.
In het begin van de ochtend komen alle leerlingen (en ouders) via de hoofdingang binnen. De locatieleider
en/of intern begeleider verwelkomt de leerlingen en ouders. Daarnaast verwelkomt de groepsleerkracht de
leerlingen in de klas, in groep 1/2 in de kring en in groep 3 t tot en met 8 bij de deur met een hand.
Aan het einde van de middag klinkt er weer een bel. Dan loopt de leerkracht met haar groep het schoolplein
op en om de leerlingen over te dragen aan ouders/verzorgers of aan de BSO.
We willen u vriendelijke verzoeken om óp het schoolplein te wachten op uw kind, zodat uw kind niet zelf een
weg of fietspad hoeft over te steken.

Gymtijden
Tijdstip

Maandag

Groep 1-2
Groep 3-4-5

Dinsdag

Woensdag

12.30 tot 14.00
uur

Vrijdag

12.30 tot 14.00
uur

13.15 tot 14.00
uur

Groep 6-7-8

Donderdag

13.15 tot 14.00
uur
12.30 tot 14.00
uur

We gymmen in gepaste gymkleding, dus in een turnpakje of sportbroek en T-shirt. In verband met de hygiëne
is het de bedoeling dat de gymkleding mee naar huis wordt genomen. De leerlingen dragen sport- of
gymschoenen die niet buiten worden gedragen. Het dragen van sport- of gymschoenen is verplicht.
De kleuters krijgen van school een gymtas. Deze blijft op school met de gymschoenen erin. Controleert u
regelmatig of de schoenen nog passen?
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Vakanties, verlof- en studiedagen
Vakanties in schooljaar 2016 – 2017:
Herfstvakantie
22 t/m 30 oktober 2016
Kerstvakantie
24 december t/m 8 januari 2017
Voorjaarsvakantie
25 februari t/m 5 maart 2017
Tweede Paasdag
17 april 2017
Meivakantie
22 april t/m 7 mei 2017
Hemelvaartsdag
25 mei 2017
Tweede Pinksterdag
5 juni 2017
Zomervakantie
15 juli t/m 27 augustus 2017
Studiedagen en vrije (mid-)dagen in schooljaar 2016-2017:
Maandag 12 september 2016
studiedag (Balgoyse kermis)
Maandag 19 september 2016
studiedag (Wijchense kermis)
Vrijdagmiddag 23 december 2016
middag voor kerstvakantie
Vrijdagmiddag 24 februari 2017
middag voor carnavalsvakantie
Vrijdagmiddag 14 april 2017
middag van Goede Vrijdag
Vrijdag 26 mei 2017
dag na Hemelvaart
Woensdag 28 juni 2017
studiedag
Vrijdag 14 juli 2017
studiedag

vanaf 12 uur
vanaf 12 uur
vanaf 12 uur

De leerlingen van groep 8 zijn vrij op woensdag 12 en donderdag 13 juli.
Omdat de groepen 1 en 2 in het vijf gelijke dagenmodel veel minder uren maken dan de midden- en de
bovenbouwgroepen, hebben zij negen vrije vrijdagen extra.
De kleuters zijn vrij op:
Vrijdag 17 februari 2017
Vrijdag 30 september 2016
Vrijdag 10 maart 2017
Vrijdag 21 oktober 2016
Vrijdag 31 maart 2017
Vrijdag 25 november 2016
Vrijdag 19 mei 2017
Vrijdag 27 januari 2017
Vrijdag 16 juni 2017

Wij gaan er van uit dat uw vakanties op bovenstaande data worden gepland. Een extra verlofaanvraag kan
gedaan worden met het speciaal daarvoor bestemde formulier. Dit formulier is te downloaden via de website
of te krijgen op school via de leerkracht van uw kind. Er zijn maar weinig mogelijkheden om buiten de
bovenstaande vrije dagen en schoolvakanties om, extra verlof te krijgen. Lees hiervoor de voorwaarden
achterop het aanvraagformulier. Bij afwezigheid zonder verlofaanvraag of na afwijzing van de verlofaanvraag
loopt u het risico een waarschuwing te krijgen van de leerplichtambtenaar.
Voor vragen over verlof kunt u terecht bij de directie van Basisschool Roncalli.
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Contact
Contact
Basisschool Roncalli
Telefoonnummer:
024-6413382
Boomsestraat 4
E-mail:
info@bsroncalli.nl
6613 AH Balgoy
Website:
www.bsroncalli.nl
Als er vragen, opmerkingen of zorgen zijn, neemt u dan bijtijds contact op met de leerkracht van uw kind?
U kunt hen telefonisch bereiken tussen 8.00 en 8.20 uur en na 14.45 uur. In verband met de verplichte pauze
voor leerkrachten, vinden oudergesprekken en werkgroepbesprekingen ‘s middags pas na 14.45 uur plaats.
Telefonisch of per e-mail kunt u een afspraak maken met de schoolleiding. Voor vragen over begeleiding van
leerlingen, toetsen en resultaten kunt u, in overleg met de leerkracht, een gesprek plannen met de IB’er.

Ziekmeldingen
Is uw kind ziek dan kunt u dit telefonisch doorgeven vanaf 08.00 uur tot 08.20 via 024 – 6413382.

Telefoonnummers en adressen
Locatie

Adres,
Postcode

Telefoon

Gymzaal

Dorpshuis
Het Ballegoyke

024 - 6413966

BSO Oudelaan 21-02

Oudelaan 21-02
6605 SG Wijchen
Laantje 11
6602 AA Wijchen
Stationsplein 1
6602 BH Wijchen
Postbus 5,
6600 AA Wijchen

Kinderopvang
de eerste stap
SamenwerkingsStichting Kans en Kleur

Extern vertrouwenspersonen Kans & Kleur
Klachtencommissie:
Geschillencommissies
Bijzonder Onderwijs
(GCBO)

Postbus 82324
2508 EH Den Haag

Inspectie van het
Onderwijs

e-mailadres

Website

024-6411538/
06-51416090
024-6488388

info@deeerstestap.nl

www.deeerstestap.nl

024 – 6487890

info@kansenkleur.nl

www.kansenkleur.nl

06-29233401
024-3977939 /
06-17421434

Mevr. Truus Palmen
Dhr. Wilm Janssen

www.kansenkleur.nl/pagi
na/kenk-vertr-enklacht.html

070 - 3925508

info@geschillenciesklachtencies.nl

www.geschillenciesklachtencies.nl

www.onderwijsinspectie.nl

0800-8051

GGD afdeling
Jeugdgezondheidszorg

Postbus 1120
6501 BC Nijmegen

088 1447111

Sociaal Wijkteam
Wijchen Buitengebied

Oosterweg 179
6602 HL Wijchen

06-48633587

Schoolverpleegkundige:

www.ggd-nijmegen.nl

Emilieke Asselberg
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Oudervereniging, ouderbijdrage,
medezeggenschapsraad, nieuwsbrieven
Oudervereniging
Voorzitter:
Penningmeester:
Leden:

E-mail:

Mieke van Haren
Elma van den Berg
Ingrid van Heck
Angela Klaasen
Debbie Reuvers
Sheila Toonen
Esther Loeffen
oudervereniging@bsroncalli.nl

Ouderbijdrage
Om de activiteiten van de Oudervereniging te kunnen organiseren, vragen we een ouderbijdrage.
Voor het schooljaar 2016-2017 wordt er per leerling een bedrag van €20, - gevraagd. Voor kinderen die na
1 februari op school komen, wordt de helft van deze bijdrage gerekend.
De ouderbijdrage is onmisbaar voor de extra activiteiten op school, maar heeft een vrijwillig karakter.
U kunt de ouderbijdrage overmaken vóór 1 november, onder vermelding van ‘ouderbijdrage 2016-2017’ en de
naam van uw kind(eren).
Het rekeningnummer is:
NL92RABO 0135467241 op naam van Ouderbijdrage Roncallischool
Balgoy.

MR
Leden:

Esther de Hoon
(ouder)
Jeanet Grootjans
(ouder)
Nanneke Veld
(personeel)
Trees Schiks
(personeel)
De notulen van de MR vergaderingen worden op de website van de school geplaatst.
Namens het team neemt Francoise Laugs zitting in de GMR.

Nieuwsbrieven
Één keer in de twee à drie weken krijgt u de nieuwsbrief per e-mail toegestuurd. Via deze nieuwsbrieven
worden ouders en verzorgers op de hoogte gehouden van alle relevante, actuele informatie betreffende de
school. Het is voor ouders dan ook belangrijk goed kennis te nemen van de inhoud van deze nieuwsbrieven.
In deze nieuwsbrief staan links die verwijzen naar nieuwsberichten die op de website geplaatst zijn.
Kijk regelmatig op de website om tussendoor ook op de hoogte te zijn.
Zorgt u ervoor dat uw juiste e-mailadres bij ons bekend is?
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Over drinken en fruit, snoepen, fietsen en andere
praktische zaken.
Lunch, drinken en fruit
In het vijf gelijke dagenmodel lunchen de leerlingen op school. Leerlingen nemen hun boterhammen en hun
drinken in goed afgesloten bakjes en bekers in hun tas mee naar school. We willen als school gezond gedrag
van kinderen bevorderen. Om hier een bijdrage aan te leveren vragen we u om voor een gezonde lunch,
drinken en eventueel fruit te zorgen. Snoep en koolzuurhoudende drank staan we niet toe.
Tot aan de lunch blijven eten en drinken in de tas. Voor het koel bewaren bestaan er bijvoorbeeld koelbekers.
Tijdens de middagpauze spelen de kinderen eerst een kwartier buiten en eten ze daarna onder begeleiding van
de leerkracht hun lunch. Zo zorgen we ervoor dat de kinderen rustig de tijd nemen om te eten.
Voor de ochtendpauze nemen leerlingen iedere woensdag, donderdag en vrijdag groente en fruit mee naar
school. Deze dagen noemen we de gruitdagen. Op maandag en dinsdag mag het ook iets anders zijn,
bijvoorbeeld een gezonde koek. Drinken (niet-koolzuurhoudend!) kunt u meegeven in een goed afgesloten
beker. Geef ook voor de ochtendpauze niet teveel mee: het gaat om een tussendoortje.

Verjaardagen
In iedere groep wordt er op een eigen wijze aandacht aan de verjaardag van uw kind geschonken: met een
verjaardagsmuts, een andere plaats, …, en in ieder geval door te zingen voor de jarige.
Hierna is het de gewoonte dat de jarige trakteert in de eigen groep. Wij vragen uw aandacht voor een gezonde
traktatie. Omdat er kinderen kunnen zijn die niet alles mogen eten, kan het handig zijn van tevoren even
contact op te nemen met de groepsleerkracht.
De jarige mag met een vriendje of vriendinnetje de groepen langs gaan om de andere leerkrachten hun
felicitaties op de verjaardagskaart te laten zetten.
Op de verjaardagen van kleuters mogen de ouders een half uurtje mee naar school komen om samen feest te
vieren. De jarige komt die dag dan 10 minuten later.
De leerkrachten vieren hun verjaardag op dezelfde dag of een dag erna. De hele school viert tijdens de pauze
de verjaardag in het lokaal van de leerkracht met het zingen van liedjes en een felicitatie. De leerkracht geeft
de kinderen een kleine traktatie. Na de pauze viert de leerkracht het in haar eigen klas met een spelletje of
activiteit.

Kinderfeestjes
Wanneer u thuis een kinderfeestje viert, wilt u dan de uitnodigingen bij de kinderen thuis in de bus doen. Het
is voor kinderen soms moeilijk te begrijpen waarom niet iedereen een uitnodiging krijgt.
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Meedraaien ouders
Wanneer een nieuwe kleuter voor de eerste keer een kijkje komt nemen in de kleuterklas, mag de ouder een
deel van de ochtend ‘meedraaien’.

Schoolspullen
In groep 3 krijgt iedere leerling kleurpotloden.
Alle kinderen van groep 4 tot en met 8 krijgen aan het begin van het schooljaar een balpen van school, een
potlood en een gum. Kleurpotloden en stiften zijn altijd op school aanwezig. De leerlingen mogen één etui
meenemen naar school om hun schrijfspullen in te doen.
Het is de bedoeling dat uw kind met zorg met de spullen van school omgaat. Wanneer materialen opzettelijk
vernield worden, verhaalt de school de kosten op de ouders.

Fietsen
Bij ons geldt de regel: ‘Wij fietsen niet op het schoolplein’.
Ons verzoek is om zoveel mogelijk lopend naar school te komen. Wanneer uw kind wel met de fiets naar
school komt, zet het zijn of haar fiets netjes in de fietsenstalling.
Waveboards, skeelers en skateboards zijn op het schoolplein niet toegestaan.

Mobiele telefoons etc.
Wanneer uw zoon of dochter een mobiele telefoon meeneemt, staat de telefoon uit, zit deze in de tas en
wordt er niet mee gebeld op school. Wij hebben op school een telefoon waarmee uw zoon of dochter naar
huis kan bellen en waarop u ons kunt bereiken.
Het meenemen van een mobiele telefoon, een iPod of iets dergelijks is op eigen risico. De school is niet
aansprakelijk voor schade aan deze apparatuur.

Iets meenemen van thuis?
Kinderen willen graag spulletjes van thuis meenemen om deze op school te laten zien. Dat mag in groep 1/2
alleen op vrijdagmorgen. Voor groep 3/4/5 is dat op maandagmorgen.

Buitenschoolse opvang
Kinderopvang de eerste stap verzorgt de buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van Basisschool Roncalli.
Opvang vindt plaats in de BSO bij Samenwerkingsschool de Boskriek, Oudelaan 21-02 in Wijchen.
Voor meer informatie over het aanmelden van uw kind voor de BSO kunt u terecht
op de website van Kinderopvang De Eerste Stap. www.deeerstestap.nl.
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