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Agenda:
9 jan. Start Citotoetsen van het leerlingvolgsysteem.
Als wij in het Brulletin spreken over ouders dan bedoelen wij ook
de verzorgers van leerlingen.

Start van 2018
Sommigen vinden dat we elkaar tot drie koningen
een gelukkig nieuwjaar mogen wensen.
Het zou inderdaad vreemd zijn als we dit nog ergens
in juni doen. Maar elkaar geluk en gezondheid
toewensen kan denk ik het hele jaar.
Ik hoop dat iedereen terugkijkt op fijne feestdagen
en weer gestart is met de nodige goede
voornemens. We gaan er met elkaar een goed 2018
van maken.
Start tweede jaar Muziekimpuls
Koningin Maxima is erevoorzitter van de stichting
die het muziekonderwijs op de basisscholen
stimuleert. Onze school doet mee aan dit project en
zet zich sinds vorig schooljaar in voor beter
muziekonderwijs.
In het eerste jaar van muziekimpuls, hebben we een
nieuwe digitale muziekmethode ingevoerd,
genaamd “1-2-3 zing”. Het team heeft zich
geschoold op het gebied van het geven van een
goede muziekles. Ook dit jaar gaan we verder met
de muzieklessen en de scholing van het team.
Mevrouw Scarlett Kesseleer zal hierbij ook dit jaar
een actieve rol spelen. Binnenkort starten we met
de muzieklessen die door de leerkrachten samen
met haar gegeven zullen worden.
Trivanttoernooi groep 8
We zijn deze week goed gestart. Leerlingen van
groep 8 hebben woensdagmiddag deelgenomen aan
het Trivianttoernooi dat door Pax Christi
georganiseerd wordt. Het was de voorronde
waaraan alle scholen uit de gemeente West Maas en
Waal meedoen.

Ons team ging direct prima van start en de eerste
vragen werden goed beantwoord. Hierdoor werden
de eerste punten en triviant binnengehaald.
Bij de pauze was een mooie tweede plaats het
resultaat. Het team dat na de pauze de zaak af
moest maken deed ook prima zijn werk. Ook zij
haalde veel punten en trivianten binnen. Toen de
laatste ronde gespeeld was stond onze school fier
bovenaan. Jongens en meiden, proficiat met deze
winst en nu op naar de finale.
Luizencontrole
Nog meer goed nieuws. Zoals elke woensdag na de
vakantie worden de kinderen op hoofdluis
gecontroleerd.
Aan het eind van de controle was geen enkele luis of
neet gevonden. We gaan dus luisvrij 2018 in en we
hopen dit het hele jaar zo te houden.
De werkgroep die de controle uitvoert is nog
dringend op zoek naar ouders die hen willen helpen.
Afgelopen keer was de controle in een uur klaar. Het
gezegde “Vele handen maken licht werk” is hier
natuurlijk van toepassing. We hopen dat er nog een
paar ouders willen meehelpen. Op de laatste oproep
kwam slechts één reactie. Als iedereen denkt dat
een ander zich wel op zal geven hebben we straks
niemand meer. Dus graag een berichtje naar
administratie@deleeuwenkuil.nl als u die paar keer
mee wilt helpen. Alvast bedankt.
Speelgoed om buiten te spelen
Het is alweer enige tijd geleden dat onze
oudervereniging de actie Bag2school heeft
georganiseerd. Met elkaar hebben we toen een
enorme hoeveelheid oude kleding bij elkaar
gebracht.
Van de opbrengst is speelgoed voor buiten
aangeschaft. Dit speelgoed, verzameld in een grote
kliko voor de onder-, midden- en bovenbouw, is
woensdag door de oudervereniging aan de kinderen
uitgereikt.

We willen de oudervereniging en natuurlijk iedereen
die meegeholpen heeft hartelijk bedanken voor dit
mooie speelgoed.

Uitreiking speelgoed.
Trivianttoernooi door Twan en Isa
We moesten op 10 januari om kwart over 2 in de
klas van juf Anne zijn. We trokken ons gele shirt aan
en liepen naar het Pax Christi College. Daar moesten
we naar lokaal 6 om onze jassen en tassen neer te
leggen. We werden geroepen om de eerste ronde te
spelen. De kinderen die speelden waren Joa, Isa,
Juul, Rick en Fiene. We hadden in onze eerste beurt
gelijk een triviant gewonnen. We hadden allemaal
vragen: Welke intro hoort bij dit liedje.
Toen was er 10 minuten pauze. We hebben toen
even gedronken en daarna gingen we weer door.
Toen was het tweede team met: Mick, Zara, Diede,
Jolijn en Twan. Die hadden ook twee trivianten
gewonnen. Het was heel spannend maar uiteindelijk
had het team dat tweede was 4 punten minder.
Hierdoor wisten we dat we hadden gewonnen. Er
werd nog een groepsfoto gemaakt en die kun je ook
terugvinden op Facebook.
Twan en Isa uit groep 8 en groep 7-8

Wat zal het worden? Kunnen we weer een triviant
scoren?

Spelers en supporters vieren de overwinning!
Informatie die u ontvangt
Bijlagen bij dit Brulletin:
 Er zijn geen bijlagen.
Het volgende Leeuwenkuil Brulletin verschijnt op 26
januari.
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.

