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De Weekweetjes ‘Wat was en komen gaat’ 

Hierbij ontvangt u de Weekweetjes 

van vrijdag 29 november.  

 

Rommelpieten 

De rommelpieten zijn dinsdagavond 

op school geweest. Wat hadden zij 

toch een chaos achtergelaten in de 

groepen! 

Een kleine pleister op de  

(opruim-)wonden was het zakje met 

pepernoten dat de kinderen in hun 

schoen hadden gekregen.  

 

 
 

Aankomende donderdag mogen de 

kinderen van de groepen 5 tot en met 

8 mogen tussen 08.15 uur en 08.30 uur 

hun surprise in de klas zetten. 

Vervolgens wachten we met z’n allen 

buiten tot Sinterklaas komt.  

De ouderraad zorgt voor iets lekkers 

voor de pauze van 10.00 uur. Uw kind 

hoeft dus enkel eten en drinken mee 

te nemen voor de pauze van 12.00 

uur. 

 

Vrije dag 

Vrijdag 6 december zijn de kinderen 

vrij. Het team heeft die dag een 

studiedag waarbij de ‘Kanjertraining’ 

centraal staat. 

 

 

 

 

Kerstviering 

In de bijlage vindt u een eerste bericht 

aangaande de kerstviering op de 

Roncallischool.  

 

Ouderbijdrage 

We hebben al van veel ouders de 

ouderbijdrage ontvangen. Onze dank 

daarvoor! De ouderbijdrage wordt 

gebruikt voor de organisatie en 

invulling van diverse activiteiten in en 

rondom school. Een sportdag 

bijvoorbeeld wordt mede met uw 

bijdrage gefinancierd. De 

ouderbijdrage zorgt voor de ‘kers op 

de taart’ en het geld komt volledig ten 

goede aan uw kind. Mocht u de 

bijdrage nog niet hebben voldaan, 

dan kunt u dit natuurlijk alsnog doen. 

Het bedrag van € 30.= per kind kunt u, 

graag voor 20 december, overmaken 

op rekeningnummer: 

NL43RABO0374657998 t.n.v. 

Ouderraad Roncallibasisschool 

Zeddam. Bij het kenmerk kunt u de 

naam/namen van uw kind(eren) en 

de groepsnummer(s) vermelden. 

Mocht u vragen of opmerkingen over 

de ouderbijdrage hebben, dan horen 

wij dat natuurlijk graag. U kunt altijd 

mailen naar a.stapelbroek@pro8.nu. 

 

Staking 

Zoals u mogelijk in het nieuws 

vernomen heeft, hebben de 

onderwijsbonden haar leden 

opgeroepen om op 30 en 31 januari 

wederom te gaan staken voor 

structureel extra geld in het onderwijs. 

Het team van de Roncallischool heeft 

nog geen beslissing genomen over 

een eventuele deelname. We houden 

u op de hoogte. 
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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’). 

 

Kalenderzaken komende periode 

Data  

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 06-01-

2020 

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 

(08.45 uur tot 11.45 

uur) 

31-01-2020 Kinderen om 12.00 uur 

vrij i.v.m. studiemiddag 

team 

 

Bijlagen: 

- Flyer kerstmarkt 

- Bericht kerstviering 
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