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

Carnavalsvakantie
Oudergesprekken
Luizenkammen
Inloop uur schoolmaatschappelijk
werk
Oudergesprekken
Studieochtend (alle groepen vrij)

U kunt voor aanvang van het gesprek werk van uw
kind inkijken.
Trivianttoernooi groep 8

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

Carnaval
Het komend weekend barst het Carnaval weer los.
De Wijzer en De Leeuwenkuil hebben het Carnaval
weer uitbundig samen gevierd.
Na het hossen door de school en een prachtige
zonnige optocht werd het feest afgesloten met twee
schitterende voorstellingen in De Rosmolen.
Natuurlijk waren daar onze eigen jeugdprins Jaro,
jeugdprinses Floor en de Braoiers met prins Hein d’n
Urste ook van de partij.
We willen iedereen die meegeholpen heeft hartelijk
bedanken. En voor de echte Carnavalvierders Alaaf
en we wensen iedereen een fantastisch feest en een
fijne vakantie.

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. U
heeft hiervoor al een uitnodiging ontvangen.

Donderdag 1 februari gaat de boeken in als de finale
van het Trivianttoernooi 2018.
Onder leiding van Jochem van Gelder streden de
finalisten om de hoogste eer. Na een hele
spannende strijd eindigde ons Leeuwenkuil team op
een prachtige derde plaats. Van harte proficiat. De
winst ging dit keer naar Maasbommel.
Schaaktoernooi Tornado
Op woensdag 7 februari hebben veertien kinderen
van onze school deelgenomen aan het
schaaktoernooi van Tornado in Druten.
Met veel enthousiasme is er door de deelnemers
geschaakt. Het resultaat was een vijfde plaats.

Enkele foto’s van Carnaval staan op de volgende
pagina.

Informatie die u ontvangt
Bijlagen bij dit Brulletin: Er zijn geen bijlagen.
Het volgende Leeuwenkuil Brulletin verschijnt op
2 maart.

