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De Weekweetjes ‘Wat was en komen gaat’
Hierbij ontvangt u de Weekweetjes
van vrijdag 22 november.
Ozosnel
Wat een verrassing! Vrijdagochtend
kwamen de kinderen van de groepen
1/2 erachter dat het paard van
Sinterklaas, Ozosnel, op school was
geweest! Hij had ook wat
achtergelaten voor de kinderen.

Website
Op 25 november gaat onze nieuwe
website de lucht in! Alleen dit
weekend is de oude website nog
online.
De nieuwe website bevat onder
andere een bijgewerkte versie van de
jaarkalender.
Heeft u op- of aanmerkingen op de
website, tips of suggesties? We horen
het graag! (info@roncalli.nl)
Krentenbaard
In de onderbouwgroepen is bij enkele
kinderen krentenbaard
geconstateerd. We volgen hierin het
beleid van de GGD (zie bijlage). Dit
betekent onder andere dat de
kinderen gewoon naar school mogen
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komen. Voor meer informatie (ook
over risicogroepen) kunt u de website
van het RIVM raadplegen.
Herhaling: Sinterklaas
Even een korte reminder aangaande
het sinterklaasfeest:
Lootjes
De lootjes zijn getrokken. De kinderen
van de groepen 5 tot en met 8
hebben een zakje met €3,50 mee naar
huis gekregen. 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 de kinderen
woensdag 27 november wel op school
en zien ze dat de rommelpieten
geweest zijn!
5 december
We hopen dat Sinterklaas op school
komt. De viering voor de kinderen van
de groepen 1 tot en met 4 vindt, in
tegenstelling tot eerdere
berichtgeving, gewoon plaats in de
eigen groep.
De kinderen van de groepen 5 tot en
met 8 vieren het eveneens in de eigen
klas.
Natuurlijk komt Sinterklaas ook nog wel
even in de bovenbouwgroepen langs.
We hebben er zin in!
Rekenen
Sinds kort hebben we een
oefenprogramma waarmee het
automatiseren bij rekenen geoefend
kan worden.
Een goede basis bij het rekenen is
essentieel voor de groei van de
rekenvaardigheden. Het programma
oefent met name het optellen,
aftrekken, de tafels en de deeltafels.
Leerlingen van groep 4 t/m 8 kunnen
hiermee zelf zien welke onderdelen ze
al beheersen en waarmee ze nog
moeten oefenen. Het Rekenmuurtje
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kan ook thuis gebruikt worden (op
www.bareka.nl). We zijn op dit
moment de leerlingen aan het
invoeren in het systeem. Uw kind kan
oefenen via de inloggegevens die hij/
zij binnenkort op school krijgt.
Herhaling: 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’).

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

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

Bijlagen:
- Brief muziekschool groep 4
- Flyer kerstmarkt
- Buganala brief stichting PRO8
- Krentenbaard
- Inloopspreekuur
jeugdgezondheid

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
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