Bergen op Zoom, 26 juni 2018

Betreft: einde schooljaar 2017-2018
Aan de leerlingen van 41 t/m 65 (4-vtl - 4/5 havo - 4/5/6-atheneum)
en aan hun ouder(s)

Beste leerlingen, geachte ouder(s),
Hierbij tref je een overzicht aan van alle activiteiten i.v.m. het naderende einde van het
schooljaar. Je leest hier wanneer de laatste lessen zijn, hoe de procedure is m.b.t. inleveren
van boeken, wanneer je je rapport krijgt, enz. Lees alles goed door en noteer in je agenda wat
van belang voor je is!

LAATSTE LESSEN / PEILDATUM
Laatste lessen:
Voor de groepen 30 t/m 65 gaan alle lessen volgens het normale lesrooster door t/m vrijdag
29 juni, 10.10 uur.

VRIJDAG 29 JUNI: PEILDATUM 6
1. Zoals eerder vermeld bij “laatste lessen” eindigen de gewone lessen voor deze leerlingen
om 10.10 uur.
2. Leerlingen gaan, ook zij die volgens het normale lesrooster vrij zijn, gaan het derde
lesuur naar een lokaal met hun mentor of aangewezen docent volgens onderstaand
rooster. Afwezigen worden genoteerd. Leerlingen die kaart niet bij zich hebben, moeten
deze thuis ophalen en voor 12.10 uur bij coördinator inleveren. Zodra kaarten ingenomen
zijn mogen leerlingen vertrekken
VRIJDAG 29 juni 3e lesuur
Leerlingen van de groepen 41 t/m 65 leveren bij de mentor hun kaart in.
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Neem al je spullen mee naar huis: boeken, schriften, schrijfgerei, kledingstukken,
gymspullen, etc.
Loop ook nog eens langs de “gevonden voorwerpen” (conciërge).
Alle gevonden voorwerpen worden na woensdag overgedragen aan een goed doel.
Als je naar een andere school gaat: haal een uitschrijfbrief bij je
klassendocent/mentor/coördinator of bij de receptie. Als het goed is heb je de kluissleutel
al ingeleverd. Zo niet, ga in een van de pauzes naar de receptie en lever de sleutel in. Je
krijgt de borg van € 10,-- terug.

BOEKEN INLEVEREN
INLEVEREN SCHOOLBOEKEN BOVENBOUW (leerjaar 4 t/m 6)
De schoolboeken voor de bovenbouw worden door de school geleverd en ingenomen. De
boeken blijven gratis, behoudens eventuele boetes voor beschadigde of ontbrekende boeken.
Leerlingen die niet klaar zijn houden hun boeken. Als je in de loop van het volgend schooljaar
overgaat naar het volgende leerjaar kun je je boeken omruilen tijdens de openingstijden van
het boekenfonds of na afspraak met mevrouw Stander.
Wanneer?
Vrijdag 29 juni 2018
4-havo leerlingen die doorstromen naar 5-havo leveren de boeken in tussen 9.00 uur tot 12.00
uur in lokaal 13.
4-Atheneum en 5-atheneum leerlingen die doorstromen naar 5-atheneum, 6-atheneum
leveren de boeken in tussen 13.00 uur tot 15.00 uur in lokaal 13.
Boeken die het volgende leerjaar nog nodig zijn hoeven niet ingeleverd te worden.
De inleverlijst voor de bovenbouw staat op de homepagina van de website van Roncalli:
www.roncalli-boz.nl
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NIEUW BOEKENPAKKET BOVENBOUW
Roncalli verzorgt verstrekking boekenpakket voor bovenbouw.
De schoolboeken voor de bovenbouw worden door de school geleverd en ingenomen. De
boeken blijven gratis, behoudens eventuele boetes voor beschadigde of ontbrekende boeken.
Leerlingen die niet klaar zijn houden hun boeken. Als je in de loop van het volgend schooljaar
overgaat naar het volgende leerjaar kun je je boeken omruilen tijdens de openingstijden van
het boekenfonds of na afspraak met mevrouw Stander.
Boekenverstrekking schooljaar 2018-2019
Via onderstaand schema zie je wanneer je de boeken moet ophalen. Locatie van het ophalen
is de (oude) gymzaal (014). Vergeet je leerlingenpas niet! Geen pas, geen boeken!

Donderdag
16 aug.

Vrijdag
17 aug.

08.30 – 12.30
441 van 08.30 tot 09.30
442 van 09.30 tot 10.30
443 van 10.30 tot 11.30
444 van 11.30 tot 12.30
41 van 08.30 tot 09.30
42 van 09.30 tot 10.30
43 van 10.30 tot 11.30

13.00 – 16.30
45 + 46 van 13.00 tot 14.00
55 + 56 van 14.00 tot 15.00
65 + 66 van 15.00 tot 16.00
51 van 12.30 tot 13.30
52 van 13.30 tot 14.30
53 van 14.30 tot 15.30
54 van 15.30 tot 16.30

AANVANG NIEUWE SCHOOLJAAR 2018/2019

DINSDAG 21 augustus 2018
1e schooldag !!
Op dinsdag 21 augustus beginnen de eerste lessen. Het eerste lesuur heb je les van je
mentor. De roosters staan in de laatste week van de vakantie op de website.
Schoolgids 2018-2019
Roncalli heeft een digitale interactieve schoolgids die via de website te bekijken is. De nieuwe
schoolgids is na de vakantie beschikbaar. Ook de jaarkalender staat aan het einde van de
vakantie op de website van Roncalli.
Rooster/groepsindeling 2e klas en hoger
In de laatste week van de vakantie staat de groepsindeling en het rooster van volgend
schooljaar op het besloten deel van de website van Roncalli.
Tenslotte wens ik jullie een hele prettige vakantie!
Met vriendelijke groet,
Drs. A.L.L.M. van Put
-conrector onderwijs-
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