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TERUGBLIK OKTOBER

Excursie Blijdorp klas 4
Dinsdag 5 oktober zijn de biologieleerlingen van klas 4 naar Blijdorp geweest. De dag begon met een heerlijk
zonnetje, maar sloeg al snel om in regen, regen en nog eens regen. Ondanks het weer hebben de leerlingen veel
dieren gezien, van alles over het gedrag van dieren geleerd en een leuke gezellige dag gehad. Sommige leerlingen
zijn zelfs nog langer gebleven, omdat ze nog meer dieren wilden zien.
Wildlife Film Festival Rotterdam
Donderdag 28 oktober zijn de leerlingen van klas 2 en klas 3 in het kader van het Wildlife Film
Festival Rotterdam (WFFR) naar filmhuis Cinerama geweest. Daar woonden ze de 7 e editie van het
WFFR bij. De leerlingen hebben drie korte films bekeken. Twee films waren extra bijzonder, omdat het
de wereld première betrof. De leerlingen van klas 2 kregen een compliment van de organisatie voor hun
actieve deelname en hun voorbeeldige gedrag.
Het WFFR krijgt op school nog een vervolg. Tijdens de vakken Nederlands en CKV wordt er door de
leerlingen gewerkt aan verwerkingsopdrachten, zoals het schrijven van een recensie. De leerlingen van
klas 2 zullen bij het vak tekenen werken aan de opdracht ‘Jungle
fever’. Toepasselijk, want in de film 'Will you hear us' waren
bijzondere vogels in de jungle van Indonesië te zien. Bij de
vakken International Class en aardrijkskunde gaan de leerlingen
aan de slag met het thema water, dat ook in de films een
belangrijke plaats had.
Leerlingen CKV vallen in de prijzen
De leerlingen van CKV-International hebben in de les aandacht besteed aan de
duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze doelen zijn
opgesteld om in 2030 een betere duurzame wereld te hebben. In de les
hebben de leerlingen meegedaan aan de challenge ‘Create for Climate’. Het
doel was om middels kunst aandacht te vragen voor problematiek rond
klimaatverandering.
Odile en Amber hebben hun kunstwerk ingezonden. Binnen een sterk
deelnemersveld viel hun kunstwerk dusdanig op dat ze behoorden tot de 15
winnaars. Amber en Odile zijn met mevrouw Kuil naar Den Haag geweest om
hun kunstwerk in het Museon voor publiek te presenteren. Naast de
presentaties door leerlingen waren er ook gastsprekers aan het woord, die dit
weekend ook zullen spreken op de klimaattop in Glasgow.
Voor Amber en Odile was dit een mooie en leerzame ervaring. We zijn trots
op ze dat ze onze school zo goed vertegenwoordigd hebben bij deze
landelijke wedstrijd.
Corona
Voor de herfstvakantie zijn verschillende leerlingen positief getest op Corona. We wensen deze leerlingen
beterschap en hopen dat ze snel weer zullen herstellen. Om de kans op verspreiding op school te verkleinen,
hebben we deze week wederom zelftesten aan de leerlingen mee naar huis gegeven. Door twee keer per week een
zelftest af te nemen verkleinen we de kans op verspreiding van het virus binnen school. We adviseren dan ook om
dit daadwerkelijk te doen. Wanneer een leerling positief test op een zelftest, moet een leerling ook altijd nog een
officiële testafspraak maken bij de GGD.
Daarnaast verzoeken we leerlingen met klachten die kunnen duiden op Corona om thuis te blijven en zich te laten
testen. Ten slotte blijft het belangrijk dat we onze handen regelmatig blijven wassen en desinfecteren.
In het belang van de gezondheid van leerlingen en medewerkers en de continuïteit van het onderwijs hopen we met
bovenstaande adviezen de kans op verspreiding van Corona binnen school zoveel mogelijk te kunnen beperken.
Not so trashy challenge
De week voor de herfstvakantie konden leerlingen van klas 1 en klas 2 op vrijwillige basis meedoen aan de ‘not so
trashy challenge’. Bij deze challenge werd gebruik gemaakt van de ‘be goeder app’, een app die positief gedrag
onder jongeren stimuleert. Deze challenge stond in het tekenen van een schone, opgeruimde school. De vrijdag voor
de herfstvakantie werd de challenge afgesloten met een prijsuitreiking.

VOORUITBLIK NOVEMBER

Agenda oktober
Datum
Activiteit
Ma 01-11
Informatiestand Buurtwerk in aula, thema jonge mantelzorgers.
Di 02-11
Publicatie rooster toetsweek (definitieve rooster delen met leerlingen).
Do 04-11
Les 1 Media-empowerment in klas 1C en klas 1D.
Vr 05-11
Stof toetsweek in Magister.
Di 09-11
Teamscholing docenten: Lessen starten om 10.00 uur.

Di 09-11
Wo 10-11
Ma 15-11
Ma15-11
Di 16-11
Di 16-11
Ma 22-11
Ma 22-11
Wo 24-11
Do 26-11
Ma 29-11

Voorlichting ouders klas 4 (mbo / havo) (digitaal).
Schoolfotograaf.
Verkort rooster leerlingen. In de middag teamscholing docenten (motivatie, feedback,
metacognitie, studiesucces).
Informatiestand Buurtwerk in aula, thema mediawijsheid.
Les 2 Media-empowerment in klas 1C en klas 1D.
Ouderavond (10 minutengesprekken).
LMC ontdekdag (Basisschool NPRS).
Bijeenkomst ouderraad (19.30 uur).
Scholenmarkt mbo/ havo op de Roncalli Mavo (leerlingen klas 1t/m 4).
Verkort rooster leerlingen.
Start toetsweek 1, leerlingen klas 1t/m 4.

ONDERWIJS
Anti-pestproject klas 2
Op dinsdag 5 oktober was de aftrap van de campagne tegen pesten door Buurtwerk in samenwerking met
International Class in leerjaar 2. Buurtwerk heeft aan alle 2de klassen een workshop gegeven over wat pesten is, wat
de gevolgen ervan zijn en wat je ertegen kan doen. De leerlingen hebben bij de workshop de opdracht meegekregen
om een poster of een film te maken als campagne materiaal tegen pesten. Bij de lessen van International Class
wordt hier verder aan gewerkt de komende weken en wordt het onderwerp verder besproken. Binnenkort zullen de
leerlingen hun campagnes aan Buurtwerk presenteren.
Discovery-programma
In de maand oktober hebben de leerlingen van klas 1 en klas 2 het discovery-programma gevolgd. De foto’s geven
een kleine indruk van de diverse onderdelen.

Woord van de week
De afgelopen maand hebben we weer gewerkt met een woord van de week. Het woord van de week is een woord dat
bij de vaklessen binnen een wisselende context extra onder de aandacht gebracht wordt.
De afgelopen maand betrof het de volgende woorden: exclusief, objectief en onderscheiden.
NPO
Leerlingen en docenten hebben de afgelopen maand een weg gevonden binnen het NPO-programma. Aan het einde
van periode 1 zullen verschillende activiteiten geëvalueerd worden. Het doel van de activiteiten is dat leerlingen
beter in hun vel komen te zitten, achterstanden inlopen en betere resultaten halen.
Lessen media-empowerment klas 1
In klas 1 wordt dit jaar een lessenserie media-empowerment gegeven. De lessenserie is gericht op het bewust
worden van onlinegedrag bij leerlingen. In de lessenserie komen kennis, intuïtie, vaardigheid en motivatie aan de
orde. De lessenserie bestaat uit drie lessen voor leerlingen en een informatieavond voor ouders. De lessen voor de
leerlingen van klas 1C en klas 1D gaan in november van start. De leerlingen van klas 1A en 1B zijn in het nieuwe
kalenderjaar aan de beurt. We verwachten dat deze lessenserie bij zal dragen aan het maken van verstandige keuzes
binnen de onlinewereld.

ORGANISATIE
Ouderavond
Dinsdagavond 16-11 staat de eerste ouderavond van dit schooljaar op de planning. Het gaat hierbij om de 10
minuten gesprekken met de mentor of een vakdocent. Volgende week krijgt u een mail waarin u een voorkeur voor
docent en tijd kunt doorgeven. We gaan er vanuit dat ook de leerlingen bij de oudergesprekken aanwezig zullen
zijn.
Rooster toetsweek
Aanstaande dinsdag wordt het toetsweekrooster van toetsweek 1 met de leerlingen gedeeld via Magistermail. De
vakdocenten zetten de toetsweekstof uiterlijk aanstaande vrijdag in Magister. We wensen de leerlingen alvast veel
succes met de voorbereidingen. De toetsweek start op maandag 29 november. De week voorafgaande aan de
toetsweek is er een toetsvrije week.
LOB-activiteiten
In november staan er twee LOB- (loopbaanoriëntatie en begeleiding) activiteiten op de planning.

Dinsdag 9 november is er een digitale voorlichting voor ouders van klas 4 over de overstap naar mbo en
havo. Een uitnodiging met link voor deze avond volgt.



Woensdag 24 november is er aan het eind van de middag en begin van de avond een scholenmarkt op de
Roncalli Mavo voor leerlingen en ouders. De scholenmarkt is voor de leerlingen van klas 1 t/m 4. Op deze
markt zullen verschillende mbo-opleidingen en havo-scholen zich presenteren.

Inhalen gemiste toetsen
Vanaf aanstaande maandag is het voor leerlingen mogelijk om in de ochtend gemiste toetsen in te halen in de
mediatheek (lokaal B10). De mediatheek is van maandag t/m donderdag op het eerste uur geopend om gemiste
toetsen in te halen.
Ontruimingsoefening
Op de dag van de leraar was daar geheel onverwachts de grote ontruimingsoefening. Vlak voor de grote pauze was
er rookontwikkeling (in scene gezet) in de hal voor lokaal V14. Het brandalarm ging af, de branddeuren vielen dicht
en BHV’ers kwamen in actie. Binnen 5 minuten was de school leeg. Gelukkig was het op het moment van de
ontruiming nog droog. Na afloop werd de ontruiming met de BHV’ers geëvalueerd. Al met al was het een leerzame
ervaring. Complimenten gaan uit naar leerlingen, docenten en onze BHV’ers.

LEERLINGEN, OUDERS & PERSONEEL
Bijeenkomst ouderraad
Op maandag 4 november is de ouderraad bij elkaar gekomen. We hebben gesproken over het discovery-programma,
het NPO-programma, de invulling van HWK en SWT, de coronamaatregelen, veiligheid en enkele onderwijskundige
zaken. We zijn nog op zoek naar 2 enthousiaste en betrokken ouders van leerlingen uit leerjaar 1, om aan te sluiten
bij de ouderraad. Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met meneer Kruit. De
volgende bijeenkomst van de ouderraad staat gepland op maandag 22 november.
Roncalli-insider
De komende weken zijn we op zoek naar één of meerdere Roncalli-insiders. De ‘insiders’ laten
middels hun vlogs de school van binnenuit zien. Dit is leuk en interessant voor ouders en andere
volgers van de school. Leerlingen die interesse hebben kunnen zich aanmelden bij mevrouw De
Leng.
Griezelavond
Vanavond staat er een leerlingactiviteit op de planning voor de leerlingen van klas 1 t/m 3. De school wordt
omgetoverd in een waar spookhuis. Meer dan 250 leerlingen hebben zich aangemeld voor deze activiteit. We kijken
uit naar een spannende, gezellige avond. In de volgende nieuwsbrief hopen we de beelden te kunnen laten zien.
Dit weekend gaat de klok een uur vooruit.
De nieuwsbrief van de maand november zal op woensdag 1 december verschijnen.
Met hartelijke groet,
Gijs Kruit
(Locatiedirecteur, Roncalli Mavo)

