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Schooljaar: 2017-2018 nr. 7, 24 november 2017
Agenda:
Di. 5 dec.
Di. 6 dec.
Di. 12 dec.
Do. 21 dec.
Vr. 22 dec.

Aankomst Sinterklaas.
School start om 9.30 uur.
Stakingsdag.
Kerstviering op school.
Kersviering De Leeuwenkuil in de
kerk.

Als wij in het Brulletin spreken over ouders dan bedoelen wij ook
de verzorgers van leerlingen.

Sinterklaas bezoekt de Leeuwenkuil
Op dinsdag 5 december is het zover. De Sint zal
samen met zijn Pieten naar de Leeuwenkuil
komen. Het gezelschap wordt ongeveer om 8.45 uur
op de speelplaats verwacht. De ouders zijn hierbij
van harte uitgenodigd om de Sint met zijn Pieten,
samen met de kinderen, welkom te heten. Vanaf
ongeveer 9.15 uur zullen de groepen 1 t/m 4 de Sint
bezoeken. De groep 5 t/m 8 hebben hun eigen Sintprogramma in de klas. ‘s Middags hebben de
leerlingen van de groepen 5-8 een
surprisemiddag en ook daar zullen Pieten bij
aanwezig zijn.

Op de woensdag na Sinterklaas beginnen de lessen
om half tien. Voor de kinderen die echt geen opvang
hebben in deze ochtend is de school wel open om
half negen.
Een ding is zeker het belooft weer een gezellige dag
te worden. Wij wensen iedereen een hele fijne
sinterklaastijd toe.

Staking op 12 december
De organisaties die samenwerken in het PO-front
hebben op 7 november een gesprek gevoerd met de
nieuwe minister van Onderwijs. Zij hebben daarin
aangegeven wat het onderwijs nodig heeft en de
minister gevraagd om uiterlijk in de week van 5
december te reageren. Als de minister niet
tegemoetkomt aan de vraag van het PO-front wordt
er op 12 december gestaakt.
Volgende week ontvangen alle ouders in
Maas en Waal een brief met toelichting.
Werkzaamheden rond de school
Rond de school hebben we te maken met
werkzaamheden aan het riool. De planning was dat
deze vrijdagmiddag klaar zouden zijn. Door
tegenslag lukt dit niet en zullen de Leliestraat en de
Seringenstraat ook maandag, dinsdag en misschien
woensdag afgesloten blijven.
Werken op leerpleinen
Leren en werken gebeurt in de klas. Dat is natuurlijk
niet waar, want kinderen leren overal. Toch
overheerst dit beeld. Het onderwijs verandert echter
en dit zal de komende jaren alleen maar sneller
gaan. Zo werken de kinderen van de groepen 7, 7-8
en 8 met Snappet. Dit is een digitale verwerking van
de leerstof. Zij doen dat bij de vakken rekenen, taal,
spelling en begrijpend lezen. Je kunt zeggen dat, wat
de kinderen vroeger in het schrift of in het werkboek
oefenden, doen ze nu digitaal op hun Chromebook
(soort laptop). De leerkracht geeft nog steeds de
instructie maar de verwerking gebeurt dus digitaal.
Ook wordt er bij ons op school steeds meer
zelfstandig gewerkt op de leerpleinen. Kinderen van
de groepen 3 t/m 8 komen ’s ochtends binnen,
pakken hun werk en gaan gedurende 20 minuten (de
inloop) op de leerpleinen, in de stilteruimte of in het
eigen lokaal aan het werk.

de muzieklessen. U wordt dus van harte
uitgenodigd om samen te zingen, muziek te
beluisteren of te maken. Via de groepsleerkracht
van uw kind(eren) ontvangt u de inlogcode.

De leerpleinen liggen vlakbij de lokalen. Daar mogen
kinderen zelfstandig werken of samenwerken. In de
stilteruimtes mogen zij alleen zelfstandigwerken
zonder te praten of te overleggen.
De lessen worden nog steeds in de lokalen gegeven,
maar gedurende de hele dag zijn er steeds meer
kinderen op de leerpleinen en in de stilteruimtes
zelfstandig aan het werk.

Muziekimpuls op De Leeuwenkuil
Vorig schooljaar bent u via het Brulletin op de
hoogte gehouden rondom de muziekimpuls op onze
basisschool. In het tweede jaar van deze
muziekimpuls staan er weer activiteiten op het
programma. We hebben ze kort voor u op een rijtje
gezet:

-

De teamleden hebben dit schooljaar wederom
twee studiemomenten. Tijdens ons eerste
studiemoment hebben we ideeën gekregen hoe
we ritme en kleine muziekinstrumenten in
kunnen zetten bij onze muzieklessen.

-

Vanaf januari krijgen alle groepen wederom 6
muzieklessen, waar bij een vakleerkracht
aanwezig is. Zij zal muzieklessen verzorgen, maar
zal onze teamleden ook ondersteunen in het
geven van een goede muziekles.

-

In het voorjaar is er wederom de
instrumentencarrousel. Dit jaar is groep 4 aan de
beurt. U ontvangt t.z.t meer informatie via het
Brulletin.

-

We gaan door met onze muziekmethode "123
zing". Dit jaar voegen we daar de kidspagina aan
toe. Via een inlogcode kunt u samen met uw kind
bekijken en beluisteren wat uw kind leert tijdens

Afbreken lokalen gr. 7-8 en 8
Tegen de verwachting in moeten wij, om de start
van de bouw van het IKC mogelijk te maken, toch
lokalen inleveren.
Voor het aanleggen van een leiding voor de afvoer
van regenwater moeten de lokalen van groep 7-8
(Mari den Bieman) en groep 8 (Anne Koolhout)
eerder dan verwacht worden afgebroken. Het
verhuizen van beide groepen naar het nieuwe lokaal
vindt plaats op 6 december.
Wij vinden het vooral vanuit onderwijskundig
oogpunt heel jammer, maar hopen daar een
prachtig nieuw gebouw voor terug te krijgen.
Workshop judo gr. 1 - 4
Samen met Actief Maas en Waal en judovereniging
Tora uit Boven-Leeuwen organiseren we een
workshop over judo. Deze leuke workshop is er voor
de kinderen van de groepen 1 t/m 4. Als een échte
judoka, op een échte judomat, in een écht judo pak
gaan de leerlingen kennis maken met de judosport.
De workshops worden gehouden tijdens de gymles
op maandag 27 november. De kinderen hoeven
alleen de gymkleding mee te nemen.
Overmaken ouderbijdrage (herinnering)
Hierbij ontvangt u een herinnering voor het
overmaken van de ouderbijdrage voor het schooljaar
2017-2018.
Deze geldt natuurlijk alleen voor de ouders die op de
overeenkomst aangegeven hebben de ouderbijdrage
voor één november van elk schooljaar zelf over te
maken en dit nog niet hebben gedaan.
Voor dit schooljaar is dat € 37,50. Dit bedrag kan
overgemaakt worden naar rekening
NL19ABNA0453927300 ten name van
Oudervereniging De Leeuwenkuil te BenedenLeeuwen.
Voor de meeste leerlingen is de ouderbijdrage of de
eerste termijnbetaling van de
ouderbijdrage geïncasseerd. Voor een aantal
leerlingen is dit nog niet gebeurd. Deze incasso's
zullen in januari 2018 plaatsvinden.
Heeft u hier vragen over dan hoor ik dat graag en zal
ik deze beantwoorden. U kunt vragen mailen naar
Leeuwenkuil-oudervereniging@spommaasenwaal.nl

Vriendelijke groeten Natascha Keijzers,
Penningmeester van de oudervereniging
Enquête GGD
Een aantal weken geleden heeft u het verzoek
ontvangen om deel te nemen aan een onderzoek
genaamd De Kindermonitor. Op verzoek van de GGD
willen we u nogmaals vragen om mee te doen aan
deze monitor. Tot nu toe hebben nog te weinig
ouders de enquête ingevuld. Van onze school zijn
dat er ongeveer vijftig. Ik hoop dat ouders die het
nog niet gedaan hebben hier even de tijd voor willen
nemen. U kunt dit doen via de site:
www.kindermonitoropschool.nl.
Stagiaires stellen zich voor
Mijn naam is Suzanne
Haze, ik ben 20 jaar
oud en studeer aan de
HAN Pabo in
Nijmegen. Dit is mijn
tweede studiejaar en
ik loop het komende
1,5 jaar stage op De
Leeuwenkuil. Het
eerste deel ben ik
ingroep 7, in de klas
van juf Els. Ik ben daar
elke woensdag en
donderdag. In de week van 4 december ben ik er
een hele week. Halverwege heb ik een stagewissel
en zullen jullie mij kunnen vinden in de onderbouw.
Als u nog vragen heeft kunt u die stellen als u mij
tegenkomt in de gangen!
“Hoi. Ik ben Dorien
Beltman, ik ben 18 jaar en ik
kom uit Nijmegen. Vanaf 15
november loop ik elke
woensdag en donderdag
stage bij meester Ed in
groep 5. Hier blijf ik
stagelopen tot maart. Ik heb
er heel veel zin in!” Met vriendelijke groeten,
Dorien Beltman.
Mijn naam is Vincent Gill
en ik ben 29 jaar oud.
Ik ben eerste
jaarsstudent aan de
PABO in Nijmegen en ik
volg hier een
deeltijdopleiding.
Tot het eind van dit
schooljaar heb ik het

geluk dat ik op dinsdagen de hele dag stage mag
komen lopen, in de groep 3 van Wendy van Kampen.
Mocht u even kennis willen maken of een vraag
hebben, kom dan gerust een keer binnen lopen! Ik
sta altijd open voor een gesprek en hoop dat het een
geweldig schooljaar gaat worden.
Informatie die u ontvangt
Bijlagen bij dit Brulletin:
 Bijlag over de workshop judo.
Het volgende Leeuwenkuil Brulletin verschijnt op
vrijdag 8 december.
Informatie van buiten de school
Het Leeuwenkuil Brulletin wordt om de twee weken
voor u gemaakt en digitaal naar u toegestuurd.
Mocht u de brief niet ontvangen, dan kunt u een
mailtje sturen naar; h.brakel@spommaasenwaal.nl.
Ook kunt u Het Brulletin bekijken op onze website.

