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Agenda:
Wo. 7 febr.
Vr. 9 febr.

12 – 16 febr.
Di. 20 febr.
Wo. 21 febr.
Wo. 21 febr.
Do. 22 febr.
Wo. 28 febr.

Groep 1-2 vrij. (Vrijdagochtend
9 febr. wel school.)
Carnaval (gr. 1-2 tot 12.15 uur;
gr. 3 t/m 8 continurooster tot 14.00
uur.)
Carnavalsvakantie
Oudergesprekken
Luizenkammen
Inloop uur schoolmaatschappelijk
werk
Oudergesprekken
Studieochtend

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

Oudergesprekken 20 en 22 februari
Op dinsdag 20 februari en donderdag 22 februari a.s.
zullen de oudergesprekken over het rapport van uw
kind uit de groepen 1 t/m 7 gehouden worden.
Anders dan vorig schooljaar vragen wij niet om
blokkades door te geven. Wij ontvingen zoveel
verzoeken dat het niet mogelijk was een goede
planning te maken.
Deze keer willen wij het anders organiseren en
onderzoeken of deze manier, die ook op andere
scholen toegepast wordt, ook voor ons werkt.
U ontvangt donderdag 1 februari voor het
gesprek een uitnodiging. Kunt u niet op de voor u
ingeplande tijd naar het gesprek komen, dan kunt u
het mogelijkerwijs onderling met een andere ouder
ruilen. Wij vragen u dit dan uiterlijk twee dagen voor
het gesprek via de mail aan de leerkracht door te
geven.
Om het ruilen mogelijk te maken ontvangt u, samen
met de uitnodiging, digitaal de lijst met
contactgegevens van de groep.
Wij realiseren dat dit van u mogelijk een extra
inspanning vraagt, maar we hopen op deze manier
een goede planning mogelijk te maken.
Alvast vriendelijk bedankt.
Het team.

Vernieuwing CITO toetsen leerlingvolgsysteem
Gedurende dit en volgend schooljaar vervangen we
in stappen de oudere versie van CITO toetsen.
Dit geldt niet voor alle toetsen, woordenschat en
leestempo blijven ongewijzigd. We wachten nog af
of voor deze toetsen ook een nieuwe versie komt.
Als dit niet het geval is, dan zullen we heroverwegen
of we deze toetsen blijven afnemen.
We zijn gestart met het vervangen van rekenen,
spelling en begrijpend lezen voor de groepen 3 en 4.
Volgend jaar vervangen we deze toetsen ook voor
de groepen 5 t/m 8.
De toetsen van groep 1 en 2 blijven ongewijzigd. Er
is wel een wijziging in afname; we nemen
halverwege groep 1 geen Cito-toetsen meer af.
Voor technisch lezen hebben we voor de groepen 3
t/m 8 de nieuwe versie van DMT aangeschaft. In
groep 3 wordt dit schooljaar nog de oude versie
afgenomen omdat we meedoen aan een
leesonderzoek van de universiteit in Nijmegen. Voor
de groepen 4 t/m 8 geldt dat deze door Greetje
(Intern Begeleider) of door juffrouw Anne worden
afgenomen. Met de nieuwe toetsen is ook de
normering aangepast. Het kan zijn dat er bij
kinderen verschil zal zijn met scores van voorgaande
CITO toetsen.
Carnaval 2018
Vrijdag 9 febr. vieren we carnaval, van 8.30 uur tot
14.00 uur voor de groepen 3 t/m 8 en van 8.30 uur
tot 12.15 uur voor groep 1-2.
Dat doen we ook dit jaar samen met basisschool
De Wijzer. Onze Jeugdprinses Floor van Lent (gr. 8)
en Jeugdprins Jaro van Dreumel (gr. 7-8) zullen ons
voorgaan in het feestgewoel.
De kinderen komen om halfnegen weer verkleed
naar school. Tot negen uur wordt er gezellig door de
school gehost en bekijken we elkaars
carnavalskleding.
Om 9.15 uur begint de gezamenlijke optocht door
het dorp. Kinderen, die thuis een kar hebben,
kunnen deze, het liefst mooi versierd en met muziek,
meebrengen voor in de optocht.

De route is: Seringenstraat, Rozenstraat, na de
Rozenhoender over de parkeerplaats langs het St.
Elisabeth, Past. Zijlmanstraat, Zandstraat,
Julianastraat, Past. Bronsgeeststraat, Patronaatspad,
Van Haagenstraat, Past. Zijlmanstraat, Akkerstraat
en Zonnebloemstraat.
Met die kar kunnen de kinderen natuurlijk ook
zaterdag weer in de optocht meelopen.
Iedereen is natuurlijk van harte welkom om naar de
optocht te komen kijken.
Gedurende de ochtend zijn er twee shows in De
Rosmolen.
Alle groepen van beide scholen hebben een
optreden voorbereid. In De Rosmolen is de eerste
show (10.30 uur- 11.45 uur) voor de groepen 1 t/m 4
van De Wijzer en De Leeuwenkuil, daarna is het de
beurt aan de groepen 4/5 t/m 8 (12.30 uur- 13.45
uur). Helaas is het niet mogelijk om ouders bij de
shows uit te nodigen. Dit in verband met toegestane
aantallen toeschouwers. Alleen klassenouders zijn
uitgenodigd om de show bij te wonen.
Natuurlijk zijn de Braoiers en de dansmariekes ook
van de partij.
Voor de lunch in eigen klas (grp. 3 t/m 8) mogen de
kinderen zelf eten en drinken meebrengen. (Er is
overigens ook nog een kleine verrassing van de
oudervereniging.) In de resterende tijd worden er in
de klas gezellige activiteiten gepland. Om 14.00 uur
gaat iedereen weer naar huis om aan de vakantie te
beginnen. Alaaf!

Kennismaken met onze school
Op maandagavond 12 maart is er een
informatieavond voor ouders van kinderen die het
komend schooljaar vier jaar worden en voor het
eerst naar school mogen. De avond begint om 19.30
uur. Op woensdagochtend 14 maart hebben we voor
deze ouders een open ochtend (9.00 uur tot 12.00
uur).
Mocht u ouders kennen die op zoek zijn naar een
basisschool, dan kunt u hen hierover informeren.
Buiten deze momenten om kan er natuurlijk ook
altijd een afspraak gemaakt worden.
Trivanttoernooi groep 8
Inmiddels zitten de voorrondes van het
Trivianttoernooi 2018 erop. Er is hard gestreden om
een plekje te verkrijgen in die felbegeerde finale en
dat is onze school gelukt.

De andere scholen die de Triviant-finale gehaald
hebben zijn:
De Tweestroom, De Wegwijzer, De Appelhof, De
Reuzepas, De St. Lambertus
De grote finale vindt plaats op donderdag 1 februari
om 19:30 uur in de aula van het Pax VMBO aan de
Mr. Van Coothstraat 34.
Natuurlijk kennen jullie de presentator van die dag
al, want ook dit jaar zal Jochem van Gelder de
presentatie weer doen.
We hopen dat veel toeschouwers aanwezig zullen
zijn om ons team aan te moedigen.

Delfts blauw (cultuurproject in gr. 6)
Dinsdag 16 januari kwam een mevrouw ons vertellen
over Delfts blauw. En over vroeger dat de Chinezen
hele dunne lijntjes konden maken van blauwe verf.
Van die mevrouw mochten we een tegeltje verven
met blauwe verf. Maar eerst moesten we kijken naar
de uitleg van haar. Ze had uitgelegd dat we eerst op
een blaadje moesten oefenen. Daarna mochten we
op een tegeltje een tekeningetje maken net zoals bij
Delfts blauw. We mochten zelf een tekening
bedenken.
Toen de tegels klaar waren, nam de mevrouw ze
mee. Ze ging ze bakken, zodat de verf goed zou
blijven zitten.
De makers: Lot en Julie

Suzan Greutink
0634000419

Informatie die u ontvangt
Bijlagen bij dit Brulletin:
 Flyer van Clever Dance.
 Werving vrijwilligers.
 Zangworkshop Gerry Vermeulen
Het volgende Leeuwenkuil Brulletin verschijnt op
9 februari.
Schaaktoernooi Tornado
Op woensdag 7 februari is er een school
schaaktoernooi dat georganiseerd wordt door de
vereniging Tornado. Een aantal kinderen uit de
groepen 5-8 van onze school zullen aan dit toernooi
meedoen. Volgende week zullen we voor dit
toernooi gaan oefenen.
GGD stopt met inloopspreekuur
Aan de ouders/verzorgers van basisschool
De Leeuwenkuil,
Al enige tijd houd ik een open inloopspreekuur op de
basisschool van uw zoon/dochter. Dit
inloopspreekuur was bedoeld als extra mogelijkheid
om een vraag te stellen over de
gezondheid/ontwikkeling en/of opvoeding van uw
kind. Het is gebleken dat hier weinig gebruik van
werd gemaakt, waarna ik in overleg met school heb
besloten om hiermee te stoppen.
De geplande spreekuren komen dus te vervallen.
Natuurlijk blijft de mogelijkheid bestaan om
rechtstreeks contact met me op te nemen:
Email: ajansen@ggdgelderlandzuid.nl
Tel: 088 144 7111
Hartelijke groet,
Anneke Jansen
Jeugdverpleegkundige GGD Gelderland Zuid

School Maatschappelijk Werk
Op woensdag 21 februari is er een inloopspreekuur
van School Maatschappelijk Werk. Dit is bedoeld
voor ouders en leerkrachten. U kunt daar terecht
met vragen over school, de thuissituatie of het
gedrag en de ontwikkeling van uw kind(eren).
Voor meer informatie kunt u mij bereiken via de
leerkracht of intern begeleider van de school of per
mail s.greutink@nim.nl. Op school is een uitgebreide
folder aanwezig met daarin informatie over het
schoolmaatschappelijk werk en wat ik voor u zou
kunnen betekenen.
Met vriendelijke groet,

Informatie van buiten onze school
Er is geen informatie van buiten onze 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.

