
  NIEUWSBRIEF 
      Nummer 2                        21 oktober       ouders                     Jaargang 2022- 2023 

Voor u ligt de tweede oudernieuwsbrief van dit schooljaar. In de deze nieuwsbrief blikken we terug op 
de maand oktober, kijken we vooruit naar de maand november en is er aandacht voor onderwijs en 
organisatie.  
 

TERUGBLIK OKTOBER 
De maand oktober bestond uit drie lesweken. Vanmiddag (vrijdag 21 oktober) begint 
de herfstvakantie. We verwachten de leerlingen maandag 31 oktober weer op school. 
In de maand oktober hebben we op 4 oktober met een verkort rooster gewerkt. We 
hebben die dag (voor het eerst) de LO-lessen op school laten plaatsvinden. Dit zorgde 
voor meer rust en duidelijkheid in het verkorte rooster. Daarnaast is er een 
permanente festivaltent (foto) op ons schoolplein verschenen met 6 picknicktafels 
eronder. Hierdoor kunnen leerlingen ook bij regenachtig weer droog buiten zitten. 
Daarnaast kan de tent gebruikt worden bij het onderdeel primitief koken van het 
Discovery-programma.  
 

WFFR 
Donderdag 6 oktober zijn de leerlingen van klas 2 naar het Wildlife filmfestival in 
Cinerama geweest. De leerlingen hebben vier korte films gezien. De eerste twee films 
waren informatief over Gorilla's en wilde honden in Zuid-Afrika. De derde 
film Rangers Heroes ging over het stropen van wilde dieren in Zuid-Afrika. En meer 
specifiek over het beschermen van de neushoorn. De filmmaakster was aanwezig om 
na het zien van haar film vragen van de leerlingen te kunnen beantwoorden. Daar 
werd goed gebruik van gemaakt en zo bleven we wel 15 minuten met haar in 
gesprek. Leerlingen stelden goede vragen, waren onder de indruk en geïnteresseerd. 
Tijdens de afsluiter Tint World, over kleine dieren van Australië, kon veel gelachen 
worden en was er verbazing te zien bij de leerlingen. 
 

Fright Night 
Vanmiddag ondergaat de school een heuse metamorfose. Met het uur wordt de school spannender 
en griezeliger. Vanavond staat namelijk de Roncalli Fright Night voor leerlingen van klas 1 t/m 3 
op de planning en is de school omgetoverd in een waar spookhuis. Daarnaast zijn er zowel binnen 
als buiten veel spannende activiteiten voor leerlingen te doen. De activiteiten starten om 19.00 uur 
en de avond is rond 22.30 uur afgelopen. We kijken uit naar een gezellige en spannende avond en 
hopen in de volgende nieuwsbrief wat sfeerimpressies te kunnen geven. Een compliment voor Joey 
(1B), voor het ontwikkelen van het affiche dat in de school hangt om de avond onder de aandacht 
te brengen.  
 

VOORUITBLIK NOVEMBER 
Ook in november hebben we verschillende activiteiten voor leerlingen en ouders op het programma 
staan. Hieronder treft u een overzicht.  
 
Agenda november 

Datum Activiteit Leerjaar 

Dinsdag 1 november Anti-pestproject (in samenwerking met Buurtwerk) 2 

Woensdag 2 november t/m 
dinsdag 8 november 

International Class Italiëreis (uitwisseling) 3 

Woensdag 9 november Schoolfotograaf 1 t/m 4 

Donderdag 10 november  Ouderavond (10 minutengesprekken) 1 t/m 4 

Woensdag 16 november Verkort rooster 1 t/m 4 

Woensdag 16 november  Open Avond (18.30 – 21.00 uur) n.v.t. 

Dinsdag 22 november Scholenmarkt vervolgonderwijs Roncalli Mavo 3 & 4 

Donderdag 24 november  Afsluitende avond discovery-programma periode 1 1 & 2 

Maandag 28 november t/m 
vrijdag 2 december 

Toetsweek periode 1 1 t/m 4 

 
ONDERWIJS 

Woorden van de week 
Ook dit schooljaar staat er iedere week weer een ‘schooltaalwoord’ centraal. Het zijn woorden die bij 
verschillende vakken binnen een wisselende context voorkomen. Tussen de start van het schooljaar en 

 



de herfstvakantie zijn de volgende woorden aan de orde gekomen: Stimuleren, minimaal, tot stand 
komen, van belang zijn, voornamelijk, aanvankelijk, de doelstelling. 
 
Leerstrategieën  
Bij de mentoruren in klas 1 en klas 2 wordt naast het aanleren van studievaardigheden zoals plannen 
ook wekelijks een nieuwe leerstrategie behandeld met de leerlingen. De 14 leerstrategieën die dit jaar 
behandeld worden komen uit het boek ‘Zelfregulerend leren’.  
 
Discovery-programma 
Het Discovery-programma draait op volle toeren. Wekelijks zijn de leerlingen op donderdagmiddag 
met elkaar binnen en buiten school aan het ontdekken. In verband met de beschikbaarheid van 
docenten zijn de onderdelen EHBO en Rock the School naar dinsdagmiddag verplaatst. Op donderdag 
24 november zullen we periode 1 van het Discovery-Programma afsluiten met een avond voor 
leerlingen en ouders.  
 

De foto’s laten de discovery-onderdelen racket- en balsport (rugby), Art & Design en primitief koken 
zien.  
 
Rooster toetsweek periode 1 
Op maandag 28 november 2022 gaat de eerste toetsweek van schooljaar 2022-2023 voor de leerlingen 
van klas 1 t/m 4 van start. Het toetsweekrooster zal de week na de herfstvakantie met de leerlingen 
gedeeld worden. De docenten zullen wanneer het rooster gedeeld is de toetsstof op de juiste plaats in 
Magister zetten.  
 
Italiëreis International Class jaar 3  
Op dinsdag 1 november vertrekken de leerlingen van International Class jaar 3 naar 
Italië, waarna ze op de woensdag een welkomst programma hebben om hun 
Italiaanse leeftijdsgenoten beter te leren kennen. Op donderdag zal de uitwisseling 
in het teken staan van eten en duurzaamheid, met onder andere een workshop 
rondom het maken van chocolade en olijfolie. Waarna op vrijdag er een cultureel 
uitstapje naar Turijn gepland staat, met onder meer een stadswandeling en bezoek 
aan diverse musea. Zaterdag zal in de ochtend het iconische Sacra di San Michaele 
(oud klooster) bezocht worden en hebben de leerlingen de rest van de dag vrij. 
Waarna we op zondag een dagtrip zullen maken naar Genoa en de Middellandse 
Zee. Op maandag 7 november zal er nog een afsluitend programma zijn op de 
partnerschool, waarna we weer afscheid zullen nemen en naar Nederland zullen vertrekken, waar we in 
de loop van dinsdag 8 november aankomen. De voertaal tijdens de uitwisseling is Engels. Op de blog en 
in de volgende nieuwsbrief zullen we een verslag van de reis opnemen.  
 

ORGANISATIE 

Communicatie met docenten 
Wanneer ouders een vraag hebben aan de mentor of aan een vakdocent, dan is het handig om de vraag 
per e-mail te stellen. We gebruiken daar bij voorkeur de werkmail van docenten voor (en niet de e-mail 
functie in Magister). De e-mailadressen van docenten zijn te vinden op de website. Natuurlijk kan er 
ook altijd even gebeld worden met de administratie (010-4205693). 
 
Aankondiging wintersportreis bovenbouw 
In het voorjaar van 2020 zijn we voor het laatst met de leerlingen van de bovenbouw op 
wintersportreis geweest. Dit jaar hopen we daar (na een onderbreking vanwege corona) een vervolg aan 
te geven. Van 21 maart t/m 26 maart hopen we weer met een groep leerlingen uit klas 3 en klas 4 met 
de bus naar Fügen (Zillertal, Oostenrijk) af te reizen, om te skiën en te snowboarden. De brief is met 

https://www.boomtestonderwijs.nl/product/100-8038_Zelfregulerend-leren
https://www.roncallimavo.nl/de-school/organogram/


informatie over deze (vrijwillige) reis is vandaag uitgedeeld aan de leerlingen. Aanmelden kan t/m 2 
december bij meneer Scholten.  
 
Voorlichtingsactiviteiten 
Vrijdag 14 oktober heeft de LMC-ontdekdag plaatsgevonden op het Designcollege 
in Rotterdam-West. Leerlingen uit groep-8 van Kind & Onderwijs basisscholen 
kwamen proeflessen volgen bij de verschillende LMC-scholen. De Roncalli Mavo 
heeft de leerlingen verschillende onderdelen van het Discovery-programma laten 
ontdekken. Daarbij werden onze docenten geholpen door 2 fantastische 
peerleaders. We kijken terug op een geslaagde dag.  
In de maand november vinden er proeflessen plaats op de Roncalli Mavo voor 
leerlingen van groep 7 en groep 8. Op onze website kunnen leerlingen zich 
daarvoor aanmelden. Op woensdag 16 november staat de open avond op de 
planning (18.30 – 21.00 uur). We hopen dat er die avond weer veel leerlingen 
bereid zijn om te helpen om er met elkaar een mooie avond van te maken.  
 
Corona zelftesten 
In de maand oktober liep het aantal coronabesmettingen onder leerlingen en leerkrachten weer wat op. 
We zullen de leerlingen voorlopig iedere vrijdag van zelftesten blijven voorzien. Daarnaast kunnen 
leerlingen (indien daar behoefte aan is) altijd extra zelftesten ophalen bij de administratie.  
Daarnaast zorgen we er voor dat er in de lokalen voldoende geventileerd wordt.  
 

LEERLINGEN, OUDERS & PERSONEEL 
Bijeenkomst leerlingenraad bovenbouw 
In de maand november is de leerlingenraad bovenbouw onder leiding van mevrouw Koster 
samengekomen. De leerlingenraad heeft gesproken over schoolfeesten, schoolregels, de kantine (en het 
assortiment), de diploma-uitreiking, het pretparkbezoek en de kolderdag. Uit dit overleg van de 
leerlingenraad kwamen verschillende vragen naar voren. De vragen zijn voorgelegd aan de directie en 
de verschillende commissies die bij de besproken thema’s betrokken zijn. Voor het volgende overleg 
van de leerlingenraad bovenbouw zullen de vragen beantwoord worden.  
We vinden het mooi dat er een groep betrokken leerlingen is die een constructieve bijdrage wil leveren 
aan het schoolbeleid.  
 
Bijeenkomst ouderraad 
Op maandag 10 oktober is de ouderraad voor het eerst weer bij elkaar gekomen.  Dit jaar bestaat de 
ouderraad uit 9 betrokken ouders (waarvan 5 nieuwe gezichten). Ouders van leerlingen uit alle 
leerjaren zijn in de ouderraad vertegenwoordigd. Tijdens dit overleg stonden verschillende 
onderwijskundige thema’s, het NPO-plan, het Coronaplan, veiligheid, reizen en activiteiten en een 
thema-avond voor ouders op de planning. De notulen van het overleg zijn op aanvraag beschikbaar 
(gkruit@roncallimavo.nl).  
 

Leerlingen 
De eerste 9 lesweken van dit schooljaar liggen inmiddels achter ons. We wensen de leerlingen een fijne 
herfstvakantie en hopen dat ze goed uit kunnen rusten. Na de herfstvakantie gaan we op weg richting 
de eerste toetsweek.  
 

Op woensdag 30 november 2022 verschijnt de oudernieuwsbrief van november.  
 
Met hartelijke groet,   
 
Gijs Kruit  
(Locatiedirecteur, Roncalli Mavo)   
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