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Belangrijke data:
9 januari: luizencontrole
18 januari: adviesgesprekken groep 8

Informatiemarkt voortgezet onderwijs
De leerlingen en ouders van groep 8 worden van harte uitgenodigd om de informatiemarkt op het
Maaswaal College (locatie Oosterweg) te bezoeken.
Deze informatiemarkten zullen gehouden worden op:
Maandag 22 januari 2018 van 18:30 – 21:00 uur waarbij alleen het Maaswaal College zich presenteert.
Dinsdag 23 januari 2018 van 18:30 – 21:00 uur waarbij naast het Maaswaal College, ook andere
scholen zich presenteren.
Op de informatiemarkt van dinsdag 23 januari presenteren vrijwel alle scholen voor het voortgezet
onderwijs uit Nijmegen en omgeving zich. Er is eerst een marktgedeelte en daarna voorlichting van de
verschillende scholen in lokalen in twee rondes. Op beide avonden:
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.

Volgende Mystery X middag: woensdag 17 januari 2018
“Science Fiction in Nijmegen” met Tim Smit.
Op woensdag 17 januari organiseert Mystery X kinderlezingen een heel bijzondere editie! We duiken die
middag in de wereld van films, Hollywood en “special effects”.
Van student natuurwetenschappen naar Hollywood filmregisseur, het overkwam de 32-jarige Nijmegenaar
Tim Smit. Zijn internationale, post-apocalyptische speelfilm Kill Switch gaat deze week in première.
In 2009 knutselde Smit in zijn eentje thuis een acht minuten durend science fiction filmpje in elkaar: What’s
in the Box. Hij zette dat op YouTube en zag het filmpje in no-time viral gaan. Meer dan 2,6 miljoen mensen

bekeken het filmpje – onder wie een filmproducent uit Hollywood, die hem een contract aanbood voor een
speelfilm.
Tim Smit is onmiskenbaar een talent qua visuele effecten, maar zou hij ook net zo succesvol zijn als
speelfilmregisseur? Na acht jaar is het zover: Kill Switch gaat in première, met acteurs Dan Stevens, Bondgirl Berenice Marlohe, Gijs Scholten van Aschat en Tygo Gernandt. De film is in achttien dagen opgenomen
in Amsterdam en Almere en Smit was zelf regisseur en de man van de visuele effecten. Elk shot is bewerkt
in zijn huis in Nijmegen.
Programma:
Tim Smit geeft een kinderlezing over zijn films en met welke effecten deze gemaakt zijn. Daarna gaan de
kinderen zelf aan de slag: ze onderzoeken hoe effecten werken en gaan aan de slag met een greenscreen.
Waan je een Hollywoodster en komt 17 januari naar Mystery X in Technovium.
Science fiction in Nijmegen
woensdagmiddag 17 januari van 15:00-17:00 uur
Waar? In het Technoviumgebouw (tegenover station Heyendaal)
Voor wie? Kinderen van 9-13 jaar
Kosten €5,Opgeven en meer informatie op www.mysteryx.nl

Werkgroep Ouderen Balgoy en

Vrijdagavond 5 januari 2018 gaan we samen, Werkgroep Ouderen Balgoy en Jeugdhonk Balgoy,
het glas heffen op het nieuwe jaar 2018. Na het proosten gaan we gezellige spelletjes doen, met
allerlei vragen over het algemene leven, maar ook over Balgoy, een soort van Pub quiz.
De jongeren van het Jeugdhonk Balgoy gaan de hapjes maken voor deze avond en worden verwacht
om 19.00 uur. De ouderen van Werkgroep Ouderen Balgoy worden om 20.00 uur verwacht. We
vragen van iedereen een eigen bijdrage van € 3,00, waarvoor je 2 consumpties krijgt. Wil je nog meer
drinken, dan zijn die kosten voor je eigen rekening.
Voor de jongeren van Jeugdhonk Balgoy is de avond om 21.30 uur afgelopen. De ouderen van
Werkgroep Ouderen mogen zelf beslissen hoe laat ze naar hun huis willen gaan.
Aanmelden voor de jeugd: via het aanmeldformulier op www.jeugdhonk-balgoy.nl.
Aanmelden voor de ouderen: bij Maria van der Heijden ( 024-6416850), Ria van den Bogaard
(06-53356929) of Rikie Peters (024-6411620).
Let op voor jong en oud: Aanmelden kan tot 20.00 uur op woensdag 3 januari 2018!
Tot vrijdagavond 5 januari in het dorpshuis ‘t Ballegoyke!
Groetjes, Werkgroep Ouderen Balgoy en Jeugdhonk Balgoy

Nieuws
Groep 1-2:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Kerststukjes_maken

Groep 3-4-5:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_3-4-5/Meten_in_de_ruimte
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_3-4-5/Kerst
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_3-4-5/Kerststukjes

Groep 6-7-8:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Kerststukje_maken
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Estafette_technisch_lezen
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Herdertjestocht
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