NIEUWSBRIEF
Nummer 4

23 december

ouders

Jaargang 2021- 2022

Voor u ligt de oudernieuwsbrief van december. Dit is de laatste oudernieuwsbrief van 2021. Een jaar dat we
afsluiten met een toch wel onverwachte harde lockdown voor de kerstvakantie. Door het sluiten van de
scholen konden de activiteiten die in de laatste schoolweek van december op de planning stonden (Roncalli
in Actie en de start van het discovery-programma periode 2) niet doorgaan. Ook was er geen gelegenheid
meer om op school het kalenderjaar 2021 met de leerlingen en het personeel af te sluiten. Gelukkig konden
we veel leerlingen dinsdag een fijne vakantie wensen toen zij hun spullen op kwamen halen op school en
konden de leerlingen het jaar digitaal afsluiten met hun klas en de mentor.
Op woensdag 5 januari verwachten we te kunnen communiceren hoe het onderwijs vanaf maandag 10
januari vormgegeven zal worden.
Voor nu wensen we u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2022.

TERUGBLIK DECEMBER

Toetsweek
Van maandag 29 november t/m vrijdag 3 december heeft de eerste toetsweek van dit schooljaar plaatsgevonden. De
maandag na de toetsweek kon gemist werk van periode 1 ingehaald worden. De toetsen zijn inmiddels allemaal
nagekeken en in veel gevallen al nabesproken. Het cijferbeeld van periode 1 is nu zo goed als compleet en is terug
te zien op het rapport van periode 1.
Afronding pestproject leerjaar 2
In de maanden oktober en november hebben de leerlingen van klas 2 bij het vak International Class
gewerkt aan een project om pesten tegen te gaan. De leerlingen kregen van Buurtwerk de opdracht het
fenomeen pesten te onderzoeken en een campagne te maken die pesten moet tegengaan. Buurtwerk
was erg onder de indruk van alle filmpjes en posters die gemaakt zijn. Ze vonden ze van een hele
goede kwaliteit en hadden dan ook moeite met het kiezen van een winnaar. Uiteindelijk zijn er 2
winnaars gekomen. Het winnende filmpje kwam uit klas 2A en de winnende poster uit klas 2B. In het
jaar 2022 komt Buurtwerk nog een keer terug om het filmpje en poster nog wat professioneler te
maken met de leerlingen en dan in hun campagne tegen pesten te gebruiken.
Paarse vrijdag
Vrijdag 10 december is het Paarse Vrijdag. Op deze dag wordt op veel scholen in
Nederland extra aandacht besteed aan LHBTIQ-groepen. Op de Roncalli Mavo
vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf mag en kan zijn. Daarom hebben
we deze vrijdag op de Roncalli Mavo actief aandacht besteed aan Paarse Vrijdag.
Veel leerlingen en docenten hadden zich deze dag in het paars gestoken. Daarnaast was er een
marktstand ingericht in de aula waar leerlingen een paars polsbandje konden halen en
informatiemateriaal over paarse vrijdag. Voor de leerlingen van klas 1 heeft de Anne Frank
stichting deze vrijdag een gastles over het thema discriminatie gegeven. We kijken terug op een
geslaagde dag met een goede open sfeer en veel mooie gesprekken.
Digitale voorlichting ouders media-empowerment
Op dinsdag 7 december heeft media-coach ‘Andrea Kramp’ een digitale voorlichtingsavond aan ouders van de
Roncalli Mavo gegeven over media-empowerment. Ongeveer 20 ouders hebben deze voorlichting bijgewoond.
Ouders kregen na afloop de tip om zo nu en dan online mee te kijken met hun kind en bij het avondeten soms ook
eens te vragen hoe hun ‘online dag’ was.
Excursie wereldmuseum klas 3
Op donderdag 9 december zijn de leerlingen van klas 3 voor het vak CKV (culturele en kunstzinnige vorming) op
excursie geweest naar het Wereldmuseum. Ze hebben daar de expositie ‘what a genderful world bekeken’. Na afloop
hebben de leerlingen daar een verslag van gemaakt.

VOORUITBLIK JANUARI

Hieronder treft u de agenda voor de maand januari. In hoeverre en in welke vorm de activiteiten door zullen gaan
zal afhangen van een nog te nemen overheidsbesluit.
Agenda januari
Datum
Wo 05-01-2022
Wo 12-01-2022
Do 13-01-2022
Di 18-01-2022
Wo 19-01-2022
Wo 19-01-2022
Do 20-01-2022
Vr 28-01-2022
Za 29-01-2022

Activiteit
Communicatie over het onderwijs vanaf maandag 10 januari.
Digitale scholenmarkt Rotterdam-Alexander (primair onderwijs).
Onderwijs ontwikkel middag (verkort rooster).
Digitale voorlichting vakkenpakketkeuze ouders klas 1 (digitaal).
Digitale voorlichting vakkenpakketkeuze ouders klas 2 (digitaal).
Openbare proeflessen groep 8.
Voorlichtingsavond vakkenpakketkeuze ouders klas 3 (digitaal).
Verkort rooster.
Open dag Roncalli Mavo 2022.

ONDERWIJS

Evaluatie NPO
In de maand december heeft een evaluatie van verschillende activiteiten gekoppeld aan het Nationaal Programma
Onderwijs (NPO) plaatsgevonden. Eén van die activiteiten is de NPO-vakondersteuning waar verschillende leerlingen
in periode 1 gebruik van gemaakt hebben. Op basis van de evaluatie zullen leerlingen die daarvoor in aanmerking
komen een uitnodiging krijgen voor de vakondersteuning in periode 2. We verwachten dat deze groepen halverwege
januari kunnen starten.
Roncalli in Actie
Door de lockdown kon de afsluitende dag van het project Roncalli in Actie niet doorgaan. We hopen
dat het in januari weer mogelijk is om het project voor de leerlingen van klas 1 t/m 3 alsnog af te
ronden. De leerlingen van klas 1 hadden al veel voorbereidende werkzaamheden gedaan. Zij hebben
acties bedacht om geld en spullen in te zamelen voor de Voedselbank Capelle. Er zijn leerlingen
geweest die lege flessen hebben ingezameld, leerlingen die honden hebben uitgelaten en leerlingen
die cakejes hebben gebakken en in de aula hebben verkocht. De leerlingen hebben alles dinsdag
ingeleverd en kwamen uit op een mooi bedrag van ongeveer € 650,-. We zullen het bedrag
overmaken. De spullen zijn inmiddels afgeleverd. We bewonderen de creativiteit van onze leerlingen
en zijn trots op wat zij met elkaar voor elkaar hebben gekregen.
Fiets practicum Natuurkunde
Meneer Schelfhout heeft in de natuurkundeles met de leerlingen van klas 4 een practicum
beweging gedaan. De leerlingen hadden voor dit practicum allemaal makkelijk zittende kleding aangedaan,
zodat ze intensief konden bewegen op de racefiets. De leerlingen hebben sprintjes getrokken met
verschillende weerstanden om uiteindelijk hun topsnelheid te bereiken. Ondertussen hebben de leerlingen
verschillende metingen gedaan.
Een interessante activerende les over bewegen, energie en weerstand.
Profielwerkstukken
Dinsdag 14-12 hebben de leerlingen van klas 4 hun profielwerkstuk gepresenteerd op school. Het was
jammer dat daar gezien de omstandigheden geen ouders en andere genodigden bij aanwezig konden zijn.
De leerlingen hadden ruim drie maanden aan hun profielwerkstuk gewerkt, waarbij ze zowel de theorie als
de praktijk onderzocht hebben. De leerlingen hebben zich in zeer interessante en uiteenlopende
onderwerpen verdiept, zoals dementie, ouderenzorg, speciaal basisonderwijs, energie, het starten van een
onderneming en sociale ongelijkheid. We kijken terug op een geslaagde middag met mooie presentaties.
Complimenten voor de leerlingen van klas 4.
Kick-off speeltuinproject klas 1
Vorige week was de aftrap van het speeltuinproject T&T voor de leerlingen van klas 1.
Woensdagmiddag 15-12 waren er enkele medewerkers van de gemeente Rotterdam op de Roncalli
Mavo aanwezig om de opdracht en het project toe te lichten. Voor de leerlingen was dit een leuke
verrassing. De gemeente Rotterdam is de opdrachtgever en de leerlingen gaan aan de hand van kaders
en richtlijnen een speeltuin ontwerpen in de buurt van de school. We wensen de leerlingen een leuke,
leerzame ervaring toe en hopen dat een van de ontwerpen in de toekomst in de buurt gerealiseerd zal
worden.

ORGANISATIE
Rapport
Deze week zijn de rapporten van periode 1 per post verzonden naar de leerlingen. Het rapport laat het cijferbeeld
van periode 1 zien. Het rapport van periode 2 zal op donderdag 7 april verschijnen.
Voorlichting Buurtwerk
In de maand december heeft Buurtwerk twee keer met een informatiestand in de aula van de Roncalli Mavo gestaan.
Eén keer hebben ze de leerlingen voorlichting gegeven over de rechten van het kind en de andere keer hebben ze
voorlichting gegeven over vuurwerk en wapenbezit onder jongeren.

Wintersport
Over het doorgaan van de skireis voor bovenbouwleerlingen die voor de laatste week van de maand maart op de
planning staat verwachten we in de loop van januari een besluit te kunnen nemen. We zullen de betrokkenen na het
nemen van het besluit daarover informeren.

LEERLINGEN, OUDERS & PERSONEEL

Afscheid mevrouw Coskun
In de week voor de kerstvakantie hebben we afscheid genomen van mevrouw Coskun. Mevrouw Coskun heeft
mevrouw De Bruijne de afgelopen maanden vervangen op de administratie. Mevrouw Coskun heeft in korte tijd een
goede band opgebouwd met veel leerlingen. Het is daarom ook voor de leerlingen jammer dat haar werkzaamheden
op de Roncalli Mavo aflopen. Aan de andere kant zijn we ook blij dat mevrouw De Bruijne weer voldoende hersteld
is om na de kerstvakantie aan de slag te gaan.
Nieuwe gezichten Frans en LO
Maandag 10 januari zal mevrouw Sarolea op de Roncalli Mavo starten. Zij zal de lessen Frans van
mevrouw Oomkens voorlopig overnemen. We zijn blij dat de leerlingen na enige tijd weer Frans
kunnen gaan volgen.
Maandag 10 januari zal ook meneer Van Agteren beginnen op de Roncalli Mavo. Hij zal de lessen
lichamelijke opvoeding van mevrouw Van ’t Hoff tijdelijke waarnemen.
We zijn blij dat we deze vacatures in hebben kunnen vullen. We wensen onze collega’s een goede
start en veel werkplezier.
Kerstkaart partnerschool
We ontvingen een mooie kerstkaart voor onze leerlingen van onze Duitse partnerschool in
Minden. In januari verwachten we weer een digitale uitwisseling met de Duitse leeftijdsgenoten
te kunnen plannen.
Leerlingen
Graag willen we afsluiten met een compliment voor onze leerlingen. De leerlingen hebben hard gewerkt om hun
toetsen van periode 1 af te ronden. Daarnaast hebben ze bij Roncalli in Actie, de profielwerkstukken en de
afronding van het pestproject laten zien over veel talent en creativiteit te beschikken. Het is een voorrecht om
dagelijks met deze leerlingen te werken. We wensen de leerlingen een fijne welverdiende vakantie en hopen ze in
januari in goede gezondheid weer (op school) te zien.
Op vrijdag 29 januari 2022 verschijnt de oudernieuwsbrief van januari.
Met hartelijke groet,
Gijs Kruit
(Locatiedirecteur, Roncalli Mavo)

