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De Weekweetjes ‘Wat was en komen gaat’
Hierbij ontvangt u de Weekweetjes
van vrijdag 15 november.
Griepperiode
In de bijlage vindt u een brief waarin
ons vervangingsbeleid bij onvoorziene
afwezigheid van een leerkracht wordt
toegelicht.
Sinterklaas
Op zaterdag 16 november komt
Sinterklaas weer in ons mooie land! De
kinderen vertelden dat hij een hele
mooie route met de stoomtrein heeft
afgelegd.
Hopelijk komt Sinterklaas op 5
december ook nog even op de
Roncallischool. We vinden het
allemaal zeer spannend. Als alles
goed loopt, en Sinterklaas en zijn
pieten kunnen de Padevoortseallee
vinden, ziet het programma er dit jaar
zo uit:
18 november
Lootjes trekken in de groepen 5 tot en
met 8. De kinderen krijgen een zakje
met daarin €3,50. Het is de bedoeling
dat de kinderen op donderdag 5
december een surprise met cadeautje
en gedicht meenemen naar school.
26 november
De kinderen van alle groepen mogen
hun schoen zetten op school.
27 november
Misschien komen in de nacht van 26
op 27 november de rommelpieten wel
op school!
5 december
Sinterklaas komt op school. De viering
voor de kinderen van de groepen 1
tot en met 4 vindt dit jaar plaats in de
gymzaal. De kinderen van de groepen
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5 tot en met 8 vieren het in de eigen
klas.
Natuurlijk komt Sinterklaas ook nog wel
even zijn gezicht laten zien in de
groepen 5 tot en met 8.
We hebben er zin in!
Tipkaarten
Vrijdagmiddag is de tweede ronde
van de ‘Tipkaarten’ geweest. Wat een
rust en ontspannen sfeer in de groep!
De steentjes op het voorhoofd
maakten veel gevoelens en emoties
los. Fijn om dit samen te kunnen doen
als afsluiting van de week.

Restaurant Roncalli groep 3
Als afsluiting van het thema ‘Eet
smakelijk’ had groep 3 een diner in
restaurant ‘Roncalli’.
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Inloopspreekuur Jeugdgezondheid
Op maandag 2 december houdt Lisa
Klein Gunnewiek, de
jeugdverpleegkundige, een
inloopspreekuur bij ons op school. Het
spreekuur is van 08.30 uur tot 09.15 uur
en vindt plaats in de ‘Sterkamer’. (zie
bijlage ‘Inloopspreekuur
jeugdgezondheid’)

Bezoek bibliotheek groep 8
Groep 8 kreeg in de bibliotheek een
heleboel informatie te verwerken op
een wel héél bijzondere manier. Met
behulp van QR-codes vastgespeld op
hun linkerschouder, gingen ze op zoek
naar antwoorden op verschillende
vragen. Met IPads, computers en
telefoons mochten ze hun
hulpbronnen inschakelen.
Tot slot een Kahoot-quiz en allemaal
het prachtige boek Borealis mee naar
huis.
Bedankt bibliotheek Montferland, we
hebben genoten!
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Sportbuurtwerk
Per abuis is in de vorige Weekweetjes
de verkeerde poster van het
Sportbuurtwerk Zeddam terecht
gekomen. Onze excuses voor mogelijk
ontstane ongemak. In de bijlage van
deze Weekweetjes zit de juiste versie.
Kalenderzaken komende periode
Data
26-11-2019

Techniek groep 7
(08.45 uur tot 11.45
uur)

27-11-2019

Techniek groep 8
(08.45 uur tot 11.45
uur)

05-12-2019

Sinterklaasviering op
school

06-12-2019

Studiedag team
Kinderen vrij

19-12-2019

Kinderen om 12.00 uur
vrij i.v.m. de
kerstviering ‘s avonds

20-12-2019

Kinderen om 12.00 uur
vrij i.v.m. start
kerstvakantie

23-12-2019
t/m 06-012020

Kerstvakantie

28-01-2020

Techniek groep 6
(08.45 uur tot 11.45
uur)

29-01-2020

Techniek groep 7
(08.45 uur tot 11.45
uur)

30-01-2020

Techniek groep 8

2

Roncallischool
(08.45 uur tot 11.45
uur)
31-01-2020

Kinderen om 12.00 uur
vrij i.v.m. studiemiddag
team

Montferland Run
Op 1 december vindt de Montferland
Run, met daarbij de jeugdloop van 1
kilometer, plaats. Geïnteresseerden
kunnen zich voorinschrijven via
https://www.montferlandrun.nl/inschrij
ven-nl.
Gezinnen gezocht
De gemeente Montferland vindt het
belangrijk dat iedereen prettig woont
in haar dorpen. Zij wil meer te weten te
komen over wat jonge gezinnen boeit
en bindt aan de gemeente, en hoe
het voor deze groep prettig wonen is
en blijft. De opbrengsten van het
onderzoek gebruikt zij bij het maken
van nieuwe plannen. Ook voor de
dorpen zelf kan het onderzoek
waardevolle informatie opleveren.
- Woont u in Azewijn, Beek-Loerbeek,
Braamt, Kilder, Lengel, Loil, Nieuw-Dijk,
Stokkum of Zeddam?
- Heeft u één of meer kinderen van 6
jaar of jonger of verwacht u
binnenkort een baby?
- En wilt u aan ons kwijt waarom u
woont in uw dorp en wat u nodig
heeft om er met plezier te blijven
wonen? Stuur dan een e-mail naar
onderzoeker Korrie Melis van de HAN:
korrie.melis@han.nl. Zij neemt dan
contact met u op om u meer te
vertellen over het onderzoek.
Bijlagen:
- Vervangingsbeleid
- Inloopspreekuur
jeugdgezondheid
- Gezondheidsrisico loden
waterpijpleidingen
- Sportbuurtwerk
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