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30 september: Start Kinderboekenweek

Personeel
Helmy heeft volgende week maandag, dinsdag en woensdag preventief ziekteverlof. Sandra Willems komt deze
dagen Helmy vervangen.

Interne Contactpersoon
Alle scholen van Kans & Kleur hebben een interne contactpersoon in het kader van sociale veiligheid. Eén van de
medewerkers van de school neemt die taak op zich. De interne contactpersoon zorgt voor eerste opvang van ouders
en kinderen met een klacht. Zij of hij is een luisterend oor als zij daar behoefte aan hebben en bespreekt welke
stappen ouders of kinderen kunnen zetten als ze tegen een probleem aanlopen. Het is zijn of haar taak om ouders
informatie te geven over de klachtenregeling en hoe de regeling werkt. De contactpersoon verwijst hen door. Zij
bemiddelt niet. Dat doorverwijzen kan zijn naar de externe vertrouwenspersoon of naar de onafhankelijke
klachtencommissie waarbij Kans & Kleur is aangesloten. De interne contactpersoon van onze school is Françoise
Laugs. U kunt bij haar terecht op woensdag, donderdag en een keer in de twee weken op vrijdag om eventueel een
afspraak maken.
De kinderen krijgen na de herfstvakantie informatie over bovenstaande.

Kinderboekenweek 2020
Op woensdag 30 september start de Kinderboekenweek met als thema dit jaar: En toen? Geschiedenis. In de loop
van de ochtend hebben we een gezamenlijke opening met alle kinderen. De kinderen mogen een kussen mee naar
school nemen waar ze lekker op kunnen zitten tijdens het voorlezen op school.

Kledingactie Bag2school najaar
We genieten nog eventjes van een mooie nazomer, maar het najaar is in zicht en dus tijd om de kasten weer eens op
te ruimen. Daarom verzorgt de oudervereniging van Bs Roncalli weer een kledinginzamelingsactie.

Naast kleding kunt u ook tassen, beddengoed, gordijnen, pluche knuffels, riemen en schoenen (per paar aan elkaar
gebonden) inleveren.
U kunt de zakken i.v.m. de coronamaatregelen helaas maar op 1 moment bij Bs Roncalli inleveren. Dat is op vrijdag
ochtend 16 oktober tot 12.00 uur. U kunt de zakken op de daarvoor aangegeven plaats op het schoolplein
neerleggen.
Voor elke ingezamelde kilo aan kleding krijgt de school een vergoeding, de opbrengst komt ten goede aan
activiteiten voor de kinderen.
Alvast bedankt!
Oudervereniging Bs Roncalli

Kinderlintjes
Wie worden de helden van 2020?
Vind jij je buurmeisje, broer, kleinkind, klasgenoot of iemand van de sportclub een held? Laat het ons weten. Op
vrijdag 20 november hoopt burgemeester Marijke van Beek weer Kinder- en jongerenlintjes uit te mogen reiken.
Ken jij iemand die…
• écht iets bijzonders heeft gedaan?
• en daarvoor een ‘lintje’ verdient?
• bijvoorbeeld een heldendaad heeft verricht?
• of iemand enorm heeft geholpen?
• of iets voor een goed doel heeft gedaan.
Meld hem of haar dan aan voor een Kinder- of jongerenlintje! Aanmelden kan tot uiterlijk 1 november op onze
website https://www.wijchen.nl/kinderlintjes. Of neem voor meer informatie contact met me op.

It's a strike! Op vrijdagavond 2 oktober 2020 gaan we met z'n allen bowlen!

•
•
•
•

Rond 19:00 uur vertrekken we bij het Dorpshuis en rijden we naar Olround in Nijmegen.
Rond 21:00 uur vertrekken we uit Nijmegen en word je thuis gebracht.
Entree voor deze avond bedraagt € 5,00, dit is inclusief drinken.
Carwash deelnemers: Denk aan je tegoedbon!!

• Kunnen jouw ouders op vrijdagavond 2 oktober rijden? Geef dit dan aan via het aanmeldformulier.
• Aanmelden doe je via het aanmeldformulier!
• Aanmelden kan tot 20.00 uur op woensdag 30 september 2020!
Let op: In verband met Corona: Denk aan een mondkapje voor in de auto en bij Corona achtige
klachten blijf je thuis!
Tot vrijdagavond 2 oktober om 19:00 uur bij het Dorpshuis!
Groetjes, de Jeugdhonkcommissie

Programma Kinderboekenweek 2020
Bibliotheek Wijchen
We gaan op de jeugdafdeling terug in de tijd…van nu tot 75 jaar terug, net zo oud als de bibliotheek zelf!
BoekStartuurtje Kinderyoga Wijchen – Linda Koop
Woensdag 30 september 10.00 – 11.00 uur Linda Koop geeft bij het BoekStartuurtje een yogales voor peuters en
hun ouders. Om dicht bij het thema geschiedenis van de kinderboekenweek te blijven, gaat de les over het thema
stenen. Nieuwsgierig geworden? Kom dan langs met je peuter en ervaar. Gratis, aanmelden hoeft niet.
Schrijver Hans Kuyper komt op bezoek
Woensdag 30 september 15.00 uur Hij heeft boeken geschreven die in vroeger tijden afspelen. Bijvoorbeeld het
boek De vloek van het zwarte water dat speelt in de IJzertijd. Of Het geheim van de gifmengers (over chocolade
maken in 1839). Hans Kuyper vertelt over deze boeken, maar geeft ook een quiz. Benieuwd hoe Hans Kuyper eruit
ziet en hoe hij voorleest ? Kijk dan op YouTube en zoek op Hans Kuyper leest voor. Gratis, aanmelden hoeft niet,
voor kinderen vanaf 6 jaar.
Je kunt ook meehelpen met de voorbereiding van het bezoek. Dan bedenken we samen hoe we het bezoek zo
interessant mogelijk kunnen maken voor kinderen uit Wijchen. Wil je meedenken ? Stuur dan een mail naar
martin.bergsma@bibliotheek-wijchen.nl
Apparaten van toen ontdekken
Donderdag 1 en 8 oktober 16.00 uur Hoe ziet een apparaat er van binnen uit? Haal het apparaat uit elkaar, ontdek
en probeer het apparaat ook weer in elkaar te zetten. Gratis, aanmelden hoeft niet.
Meneer van Woord vertelt verhalen over vroeger
Woensdag 7 oktober 15:00 uur Martin Bergsma (www.meneervanwoord.nl) vertelt verhalen over een beetje vroeger
en over héél vroeger. Voor kinderen vanaf 7 jaar. Gratis, aanmelden hoeft niet.
Luisteren naar verhalen
‘En toen’ Iedere werkdag (maandag tot en met vrijdag) in de Kinderboekenweek, wordt er om 15.00 uur voorgelezen
door een medewerker van de bibliotheek. Voor kinderen van 6-12 jaar. Gratis
Tentoonstelling Apparaten van vroeger

Kijk, doe en beantwoord de vraag. Gratis
Tentoonstelling Stenen en hun verhaal
Aan elke steen zit een geschiedenisverhaal vast. Gratis
Kinderprogramma’s van vroeger
Kijk mee op het tv-scherm of speel met de Fabeltjeskrantpoppen van vroeger in onze poppenkast. Tv-scherm tot
14.00 uur. Gratis
Doeboekje Tijdreizen
Het boekje ‘Tijdreizen’ is een soort ‘vakantie-doe-boek’ met opdrachten, puzzels en spellen. Alles rondom de
allerbeste kinderboeken over het thema geschiedenis. Gratis
Stickerspeurtocht
Speur naar de stickerraketten vol weetjes over de techniek door de eeuwen heen. Kun jij ze allemaal vinden? Gratis
Teletrotters & temponauten: uit welke tijd kom jij?
Speel het spel op het interactieve scherm. Ga op expeditie door de geschiedenis en ontdek waar jij je thuis voelt!
Gratis, vanaf 14.00 uur.
De Griffels en Penselen
Elke Kinderboekenweek worden de Griffels en Penselen voor de mooiste boeken bekend gemaakt. Die boeken kun je
natuurlijk bewonderen (en reserveren) in de Mooie-Dingen-Wand.

