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Belangrijke data:
9 februari: Carnaval kinderen om 12.00 uur vrij
12 februari tot 16 februari: Voorjaarsvakantie
19 februari: Studiedag (alle kinderen vrij)
20 februari: Luizencontrole
21 februari: Groep 3-8 verslag mee
24 februari: Open Dag op alle VO-locaties

Carnaval
Dag allemaal, hebben jullie ook zo’n zin in de carnaval?
Wij wel en we zijn druk bezig met de voorbereidingen!
Inmiddels weten wij al wie dit jaar in het onecht met elkaar verbonden zullen worden, namelijk Pietje
Palmboom en Kaatje Cocktail! Om van deze dag een onvergetelijke te maken, beginnen we met een
mooie optocht door Balgoij. De route is als volgt:
We starten om 8.45 uur vanaf school. Bij de grote poort rechtsaf de Boomsestraat in. We lopen
richting afslag Veldse Hoek. Waar we de bruidskinderen en de getuigen ophalen. Dan lopen we door
de Veldse Hoek, via de Veldsestraat (bij mooi weer ook door de STD) en dan D’n Bogerd in, naar het
veldje waar we de Jeugdprins, jeugdprinses en jeugdpage oppikken. En dan gaan we verder in Het
Veldje waar we het bruidspaar ophalen om vervolgens samen terug naar school te gaan, waar de
huwelijksvoltrekking zal plaats vinden.
Wij vinden het natuurlijk hartstikke gezellig als er tijdens de route mensen langs de weg staan of zelfs
meelopen.
Alle ouders mogen met de optocht meelopen, en mogen evenals de kinderen verkleed zijn! Wanneer
we terug zijn op school, is het huwelijk alleen voor genodigden. De kinderen krijgen ranja en iets
lekkers op school, dus hoef je geen fruit en drinken van thuis mee te geven.
Wij wensen iedereen alvast een geweldige Carnaval: Alaaf!!
OR
Debbie en Mieke
Oudergesprekken groep 3 t/m 7
Vanaf dinsdag 20 februari liggen de intekenlijsten voor de oudergesprekken in de aula. Denkt u aan het
inleveren van de rapportmapjes?

Studiedag 19 februari
Waar gaan we als team vooral mee aan de slag deze dag?
De toetsen die horen bij ons leerlingvolgsysteem zijn allemaal achter de rug. Het team gaat tijdens
deze studiedag met behulp van de toetsgegevens de opbrengsten analyseren. Aansluitend gaan we
met elkaar in gesprek hoe we de volgende periode het beste kunnen aansluiten n.a.v. de behaalde
opbrengsten.

Informatieavond social media
Wanneer:

Dinsdag 27 maart

Waar:

Basisschool Roncalli

Tijd:

19.30 tot 21.00 uur (inloop 19.15 uur)

Voor wie:

Ouders van de basisscholen; Jan Baptist (Batenburg), St. Jozef (Niftrik), Heilig Hart
(Hernen) en Roncalli (Balgoij)

Op deze avond zal Josien Warris van MeerVoormekaar Wijchen met ouders in gesprek gaan over hun
rol. Ook zal zij haar ervaringen en tips met ons delen.
WAAROM HEBBEN WE DEZE AVOND GEORGANISEERD?
In de afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van Social Media gebruik onder jongeren.
Naast het online gamen kregen jongeren massaal smartphones, werden er groepsapps gemaakt,
foto’s op Instagram, Facebook en Snapchat gedeeld en werden YouTube kanalen in het leven
geroepen. Leuk, maar deze sociale ontwikkeling vraagt ook om richtlijnen, goede omgangsvormen en
grenzen.
EEN AVOND DUS OM BIJ TE ZIJN!
Indien u belangstelling heeft dan kunt u zich opgeven via onderstaand e-mailadres. (Graag even
vermelden met hoeveel personen u komt.)
Jacqueline.vander.spank@kansenkleur.nl

Vrijdagavond 9 februari 2018 gaan we op expeditie met de Carnaval!

Om 19.00 uur starten we de avond en het laatste nummer zal door DJ Thomas rond 22.30 uur worden
gedraaid. Alle carnavalsvierders van groep 3 tot en met de leeftijd van 9 jaar mogen tot 21.00 uur
blijven. Vanaf 10 jaar mag je, als je dat perse wilt, iets later komen, maar zorg dat je om 19.30 uur
binnen bent. Om 19.45 uur krijgen we namelijk Prinselijk bezoek van Jeugdprins Jur, Jeugdprinses
Silke, Jeugdpage Éowyn, Prins Brian en Adjudant Ron. Ze willen samen met het Jeugdhonk in ’t

Caribisch jaar een feestje bouwen. We hebben er zin in, dus kom allemaal, dan gaan we helemaal los!
De mooist verkleedde wordt uiteraard beloond met een leuke prijs!
De entree bedraagt € 2,00 en drinken is op eigen kosten.
Aanmelden via het aanmeldformulier op www.jeugdhonk-balgoy.nl.
Let op: Dit kan tot 20.00 uur op woensdag 7 februari 2018!
Tot vrijdagavond 9 februari in de feestzaal van dorpshuis ‘t Ballegoyke!
Groetjes, De Jeugdhonkcommissie

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Op woensdag 28 februari komt Mad Science een spannende wetenschap &
techniekshow verzorgen op basisschool Roncalli te Balgoy!
Aan de hand daarvan kunnen de kinderen zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap &
techniekcursus.
De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan 6 bijeenkomsten aan de slag met talloze experimenten,
activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en
stimuleren een onderzoekende leerhouding.
Leer alles over het laboratorium, moleculen en maak chemische reacties. Daarnaast ga je op
ontdekkingstocht door de ruimte, leer alles over ruimtetechnologie en lanceer een raket!
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe
het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers
belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen een pakketje en
informatie mee naar huis om thuis verder te leren en te experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op de school.
Data van de cursus:
Donderdag 12-04-2018
Donderdag 19-04-2018
Donderdag 26-04-2018
Donderdag 17-05-2018
Donderdag 24-05-2018
Donderdag 31-05-2018

Tijdstip: 14:15 uur tot 15:15 uur.
De kosten zijn voor 6 lessen € 69,50 per kind.
Inschrijven kan tot 21 maart via http://nederland.madscience.org
Cursusgroep vol = vol, wees er dus snel bij!

Cursus voor ouders van ‘pubers’
Aanvang cursus: woensdag 21 februari van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Vijf bijeenkomsten. Geen kosten.
Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Josien Warris van MEERVoormekaar,
tel. nr.: 06-39114134 of mail: j.warris@meervoormekaar.nl
Onder het motto ‘opvoeders praten met opvoeders’ organiseert MeerVoormekaar al vele jaren een
korte cursus voor ouders van pubers.
Als u wilt weten wat uw kind bezighoudt, als u niet zo blij bent met de het gebruik van de telefoon en
sociale media als u benieuwd bent hoe andere ouders het aanpakken, als u wel eens denkt dat het in
andere gezinnen makkelijker gaat, of als u wilt weten of het wel klopt dat andere pubers meer mogen,
dan bent u op uw plaats in deze cursus voor ouders.
Aan de hand van artikelen of voorbeelden uit de praktijk zal een aantal onderwerpen worden
besproken.
Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:
– wat houdt pubers bezig;
– grenzen stellen
– conflicten hoe kunnen ze ontstaan en hoe kan je er op reageren;
– hoe blijf je op de hoogte van wat je kind doet en beleeft;
– de rol van sociale media in het leven van je kind
– alcohol, drugs: wat moet je er mee;
– wat kan je doen met vragen over: zakgeld, tijd van thuis komen, gamen en andere praktische zaken.
Sjors Sportief & Sjors Creatief
Op dinsdag 6 februari krijgen de leerlingen het Sjors Sportief en
Creatief boekje mee naar huis. Er zijn 60 aanbieders die
aanbod voor activiteiten weergeven in het Sjors Sportief en
Creatief boekje.
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en

Vanaf 7 februari kunnen de kinderen zich inschrijven voor de activiteiten van februari-juli 2018 op de
website: https://www.sjorssportief.nl/
Workshopdag bibliotheek Wijchen voor kinderen van 8 – 12 jaar

Nieuws
Groep 1-2:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Welkom_Armin
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Voorleesontbijt
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Goed_nagebouwd_mannen
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Leeskring_Bram_W
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Leeskring_Keet

Groep 6-7-8:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Kindergemeenteraad_31-01-2018

Wij wensen u alvast:

Namens het team van Roncalli

