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Schooljaar: 2017-2018 nr. 8, 8 december 2017
Agenda:
Di. 12 dec.
Do. 21 dec.
Vr. 22 dec.
Vr. 22 dec.
Ma. 8 jan.
Wo. 10 jan.

Stakingsdag.
Kerstviering op school.
Kerstviering De Leeuwenkuil in de
kerk.
Start kerstvakantie om 11.45 uur.
Start school.
Start afname CITO
leerlingvolgsysteem.

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

Staking op 12 december
De organisaties die samenwerken in het PO-front
hebben een gesprek gevoerd met de nieuwe
minister van Onderwijs. Zij hebben daarin
aangegeven wat het onderwijs nodig heeft. De
minister is niet tegemoetgekomen aan de eisen die
de bonden gesteld hebben. Dat betekent dat er
dinsdag 12 december door de scholen gestaakt
wordt. De scholen in Maas en Waal zijn deze dag
gesloten.
Kerstactiviteiten
Na het vertrek van de Sint naar Spanje richten we
onze blik natuurlijk op Kerstmis.
Vanaf woensdag 13 december kunt u weer
(houdbare) producten/ levensmiddelen doneren die
aangeboden zullen worden aan mensen die het wat
minder hebben. Het inleveren kan ook nog tijdens
de markt. De producten worden via “Help elkaar
gratis” verspreid.
Het inleveren kan bij de hoofdingang en bij gr. 1-2
Kerstmarkt
Op donderdag 21 december zal er van 17.30 tot
19.30 uur een kerstmarkt in het schoolgebouw
plaatsvinden.
Er zal in de kuil drie keer een programma met
optredens te zien zijn. Dit kan dans, muziek, toneel
of een gedicht zijn. In verband met de verwachte

drukte zal er een looproute aangegeven worden.
(Ingang van de kuil is bij het lokaal van juffrouw
Wendy, de uitgang bij de klapdeur naar de
middenbouw.)
In de lokalen van de groepen 1-2, 3, 4, 5 en 5-6
zullen in de daar aanwezige verkoopkraampjes
zelfgemaakte producten worden verkocht. De
producten van de groepen 6, 7, en 7-8 worden ook
ondergebracht in de middenbouw; gr. 6 bij groep 56, gr. 7 in het zgn. stiltelokaal en gr. 7-8 in het lokaal
van de schoolbibliotheek. Groep 8 is te vinden in de
onderbouw.
In de buurt van het lokaal van juffrouw Dayenne en
het (nieuwe) lokaal van juffrouw Anne komt een
koffiecorner.
De opbrengst van de markt gaat naar “Het Glazen
Huis”. Hiervan komt een kopie te staan in Druten. De
opbrengst van “Het Glazen Huis” is bestemd voor
het opsporen van kinderen en ouders die elkaar zijn
kwijtgeraakt door oorlogsgeweld.
Voor de versiering van de ingang kunnen we veel
glazen potten/potjes gebruiken. Bij de hoofdingang
zullen enkele kratten komen te staan om deze (liefst
zoveel mogelijk) te verzamelen.
Viering
Vrijdag 22 december gaan we naar de kerk voor een
sfeervolle viering.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 komen op de
normale tijd naar school, de kinderen van groep 1-2
gaan rechtstreeks naar de kerk om 9.15 uur. Bij deze
viering zijn ouders natuurlijk van harte welkom! Let
wel a.u.b. op de gereserveerde banken voor de
kinderen.
Er zullen door school de nodige foto’s worden
genomen; aan u richten wij het verzoek om dit
tijdens de viering niet te doen.
Na de viering wordt het kerstgebeuren in de diverse
groepen verder voortgezet met tekenen,
kerstkaarten maken, spelletjes enz.
Het mee naar school nemen van drinken en fruit is
deze ochtend niet nodig; de kinderen krijgen op
school wat te drinken met wat erbij.
Om 11.45 uur is voor iedereen de schooldag
afgelopen en kan een heerlijke kerstvakantie
beginnen.

Werkzaamheden rond de school
De afgelopen week is het wat betreft het
bouwverkeer aan de Seringenstraat rustig geweest.
Kinderen maken over het algemeen prima gebruik
van de meest veilige route over de parkeerplaats.
Ook ouders gebruiken vooral de parkeerplaatsen bij
De Rosmolen. Wel wil ik vragen om de doorgang
naar de parkeerplaats voor de kinderen vrij te
houden.
Laten we ervoor zorgen, nu het weer slechter wordt
en meer kinderen met de auto gebracht zullen
worden, dat het voor iedereen veilig is en blijft.
Nog even over de surprises
De Sint is weer vertrokken en we kijken terug op een
fijn Sinterklaasfeest. Vanaf groep vijf hebben de
kinderen surprises gemaakt. Ze zagen er ook dit jaar
weer fantastisch uit. Om ze goed te kunnen
bewonderen mogen kinderen ze al ruim van tevoren
meenemen en worden ze in de week voor de
sinterklaasviering tentoongesteld. Hieronder een
impressie.

PowerPoint met groep 5 en groep 8
Dinsdag 21
november heeft
groep 8
uitgelegd aan
groep 5 hoe je
een PowerPoint
kan maken.
Groep 5 had de
opdracht
gekregen om over een provincie uit ons land een

PowerPoint te maken. Toen hebben we uitgelegd
hoe je een plaatje kunt invoegen en hoe je tekst erin
moet zetten. Wij hebben samen iets over de
provincie Flevoland geschreven. Volgende week
werkt groep 5 verder met hun maatje uit groep 8
aan de opdracht.
Gemaakt door Floor (groep 8) en Amyra (groep 5)
Rijksmuseum, groep 8, bureau Halt

Maandag 20 november gingen we met de bus
naar het
Rijksmuseum in
Amsterdam,
samen met groep
7 (van groep 7-8).
We werden in
groepjes verdeeld
en gingen toen
met de gids mee. We hebben erg veel
schilderijen gezien en natuurlijk de Nachtwacht.
Er stond ook een meisje op met een kip aan de
riem. Er waren ook speciale luiken, waar het
schilderij door heen kon als er brand was. We
hadden ook
een
kaneelstokje
op. In de tijd
van VOC bracht
ons land dat
vanuit
Nederlands
Indië. We hebben in het museum dingen
gezocht, geroken, geproefd, getekend, gekeken
en gehoord. Op de terugreis hadden we lekker
met elkaar geluncht en toen mochten we naar
huis.
Gemaakt door Mélin & Floor
Redactie groep 8.
Bureau Halt in groep 8.
Op 16 november kwam
Anouk Arts van bureau
halt.
Zij gaf ons een les over
“veilig op internet”.
We kregen ook een
missie, die we op
moesten lossen.
We kregen een blad met Whatsapp berichtjes van de
groep.
We moesten ons erg inleven in deze gebeurtenis,
want er was een jongen die het digibord en de
computer van de meester had gehackt.

Ze heeft ons ook verteld dat je moet opletten wat je
op sociale media zet.
Daar hebben we erg veel van geleerd.
Gemaakt door Mélin & Floor
Redactie groep 8.
Overmaken ouderbijdrage
In het rekeningnummer van de oudervereniging dat
in het vorige Brulletin vermeld werd stond een fout.
Het goede rekeningnummer is
NL91ABNA0453927300 ten name van
Oudervereniging De Leeuwenkuil te BenedenLeeuwen.
Excuses voor dit ongemak.
Vriendelijke groeten
Natascha Keijzers,
Penningmeester van de oudervereniging
Schoolontbijt
(Met enige vertraging nog een
bijdrage uit gr. 6 over het
schoolontbijt.)
Het Schoolontbijt
Dinsdag 7 november 2017
Ieder kind had op 7 november
2017 een bord en bestek meegenomen op de dag
van het school ontbijt. Elk kind kon in de ochtend
ook wat eten, maar je moest niet te veel eten. Het
schoolontbijt is gezellig voor kinderen. Je hoefde
geen eten mee te nemen, want de school had het
voor ons klaar gemaakt.
Melk om te drinken, een
broodje of brood voor het
eten. Uit het volgende beleg
konden we kiezen: jam, kaas
en stroop. Ieder kind had
lekker gesmuld en gesmakt.
En het was gezellig.
Smullen en smakken en het feest is voorbij….
Daniël en Zen. (gr. 6)
Informatie die u ontvangt
Bijlagen bij dit Brulletin:
 Bijlage over opendag Dans.
Het volgende Leeuwenkuil Brulletin verschijnt op
vrijdag 22 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.

