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Agenda:
Ma. 8 jan.
Wo. 10 jan.

Start school.
Start afname CITO
leerlingvolgsysteem.

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

Prettige feestdagen, een goede vakantie en een
goed en gezond 2018
De laatste schoolweek van dit jaar zit erop. We
kunnen terugkijken op een goed jaar. Een jaar dat
we met elkaar hebben afgesloten met een prachtige
en sfeervolle kerstmarkt en kerstviering.
Op donderdag was het tijdens de kerstmarkt een
gezellige drukte en werden er werkstukken van
kinderen en lekkere hapjes verkocht. Ook waren er
in de kuil prachtige optredens van kinderen.
De opbrengst van de markt is voor de actie van
Het glazen huis. We zijn er trots op dat we met
elkaar een bedrag van € 621,25 hebben opgehaald.
Dit bedrag is door een paar ouders en kinderen en
juf Wendy vrijdagmiddag naar het “glazenhuis” in
Druten gebracht.
Ook kijken we terug op een fijne kerstviering in een
volle kerk. Het is toch bijzonder dat we dit met alle
kinderen en heel veel ouders en andere
belangstellenden mogen doen. Als we dan allemaal
de boodschap van het kerstverhaal in onze eigen
omgeving uitdragen dan maken we de wereld met
elkaar een beetje beter.

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie.
Rust lekker uit, geniet met elkaar van alle feestdagen
en we hopen dat we op maandag 8 januari weer
uitgerust aan het nieuwe jaar kunnen beginnen.
We willen alle ouders bedanken die ons fantastisch
geholpen hebben om de school er in de maand
december zo feestelijk uit te laten zien.
Kinderkunstprijs
De afgelopen periode heeft onze school meegedaan
aan de kinderkunstprijs. Op zondag 10 december
was de prijsuitreiking.
De kinderen van De Leeuwenkuil zijn met twee
thema's in de prijzen gevallen:
Bij het thema “Schaakkunst” is het stoffen paard van
Bart, Daan, Mick, Splinter en Zen (groep 7-8) met
een derde prijs beloond.
Bij het thema Foto’s van beroepen heeft de foto van
de brandweer van Lilly en Anne (groep 8) een
tweede plaats behaald.
Proficiat met deze prestatie.
Hieronder een stukje met foto van Lilly en Anne
We kregen de opdracht voor school om een foto te
maken voor de Kinderkunstprijs.
De opdracht was: maak een foto van een beroep
met quote (een quote is een kort pakkend regeltje
tekst). Wij hebben het beroep "brandweer”
gekozen, omdat Anne`s vader brandweerman is. We
hebben
deze foto
gemaakt.
Onze
quotes
waren:
´Ik vind
het mooi
om mensen en dieren te redden´ zei de vader van
Anne. Wij hebben dit beroep gekozen omdat we het

een mooi beroep vinden omdat het tussen leven of
dood gaat. Met deze foto zijn we tweede geworden.
En we hebben een certificaat gekregen en een
cadeaubon.
Lilly en Anne
Groep 8
Incasso TussenSchoolse Opvang
Op vrijdag 22 december incasseert de TSO de
automatische betaling over de periode
november/ december.
Dit zal in de daaropvolgende week van uw rekening
worden afgeschreven. Is uw kind deze periode niet
overgebleven dan wordt er uiteraard ook geen
bedrag afgeschreven. Mocht u het niet eens zijn met
het bedrag dan kunt u contact opnemen via het
telefoonnummer 06-12684459 (maandag t/m vrijdag
tussen 18.00- 19.00 uur).
Ook kunt u dit doen door een mail te sturen naar:
overblijven@deleeuwenkuil.nl
Tip: schrijf zelf op de kalender wanneer uw
kind(eren) zijn overgebleven
Namens alle TSO-krachten wensen wij iedereen fijne
feestdagen en een gezond en liefdevol 2018 toe.
Verkeersgedrag in de omgeving van de school
Omwonenden in de Violenstraat hebben gevraagd of
ouders met kinderen op onze school wat minder
hard door de straten in de omgeving van de school
willen rijden. De term “racen” werd gebruikt.
Vanaf deze plaats willen wij hiervoor uw aandacht
vragen.
Informatie die u ontvangt
Bijlagen bij dit Brulletin:
 Bijlage flyer Isala.
Het volgende Leeuwenkuil Brulletin verschijnt in het
nieuwe jaar
Informatie van buiten de school
De Zwem4Daagse in zwembad De Gelenberg!
Het zwembad De Gelenberg in Druten staat van
dinsdag 2 tot vrijdag 5 januari in het teken van de
Zwem4Daagse. Een mooie gelegenheid om samen
met je familie en/of vrienden de Kerstvakantie af te
sluiten en het nieuwe jaar sportief te beginnen. Na
de gezwommen baantjes, mag je elke dag tot 19.00
uur vrij zwemmen in het instructiebad met glijbaan.
Kinderen t/m 10 jaar zwemmen 250 meter (10
banen) en vanaf 11 jaar zwem je 500 meter (20
banen). Een mooie uitdaging voor iedereen!
Voor meer info, zie:
https://www.facebook.com/ZwembadDeGelenberg
Met sportieve groet,
Gerrit Brands

Combinatiefunctionaris Actief Maas en Waal
www.actiefmaasenwaal.nl en
www.facebook.com/#!/maasenwaal
Tel. 06-16928420
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.

