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Schooljaar: 2017-2018 nr. 13, 2 maart 2018
Agenda:
Ma. 12 ma.
Wo. 14 ma.
Do. 8 ma.

Informatieavond nieuwe ouders.
Open ochtend nieuwe ouders.
Leerling panel

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

Een beknopt Brulletin
We hebben het deze week al uitgebreid over de kou
gehad. Het is het gespreksonderwerp van de
afgelopen week.
We hebben de kinderen al eerder binnen gelaten,
niet zoals wel vaker vanwege de regen, maar
vanwege de flinke kou. In het weekend is het alweer
voorbij. Jammer dat de harde wind een
schaatsmiddag met de school niet mogelijk heeft
gemaakt.
Lokalen afgebroken
In de carnavalsvakantie zijn twee lokalen van onze
school afgebroken. Fijn dat dit niet onder schooltijd
hoefde te gebeuren. De
sloop was noodzakelijk
om de waterloop die
tussen Het Pax Christi en
onze school ligt tijdelijk te
verleggen.
Deze week zijn er ook een
paar bomen gekapt. Dit
was nodig als onderdeel

van het bouwrijp
maken van het terrein.
Het lijkt er nu echt op
dat we richting de start
van de bouw gaan.
We wachten nog even
af…..

Open podium
Volgende week is er weer voor alle groepen het
Open Podium. Het wordt gehouden op 6, 8 en 9
maart op de ochtenden.
Kinderen presenteren aan elkaar waar ze in de
groepen aan werken, spelen toneelstukjes en zingen
en dansen. In het volgende Brulletin zullen we u
hiervan verslag doen.
Leerling panel
Volgende week donderdag 8 maart is er weer een
bijeenkomst van het leerling panel. Uit de groepen
5 t/m 8 nemen uit elke groep twee kinderen hieraan
deel. Samen met meester Henk worden allerlei
onderwerpen besproken die te maken hebben met
de school en het onderwijs. Dit zijn de onderwerpen
die door kinderen gezamenlijk in de verschillende
groepen naar voren worden gebracht.
Informatieavond - Openochtend
Op maandagavond 12 maart is er een
informatieavond voor ouders van kinderen die
volgend schooljaar vier jaar worden. De avond
begint om 19.30 uur en zal uiterlijk 21.00 uur
afgelopen zijn. Op woensdag 14 maart is er een
open ochtend.
Kent u ouders die op zoek zijn naar een basisschool
dan kunt u hen op deze activiteiten wijzen.

Ouderavonden
Vorige week zijn de oudergesprekken over het
eerste rapport gevoerd.
Na afloop van het gesprek was het mogelijk om door
het invullen van een korte enquête aan te geven hoe
u het gesprek ervaren heeft. Uit de ingevulde
formulieren blijkt dat ouders heel tevreden zijn over
de wijze waarop leerkrachten hun kind in beeld
hebben.
Door SPOM wordt op dit moment een uitgebreidere
ouderenquête voorbereid. Deze zal ook de mening
van ouders vragen over andere aspecten van de
school.
Informatie van buiten de school
- Zwembad “De Zeven Morgen”.
- Toneelstuk De Grote Vriendelijke Reus.
- Op pad met IVN Appeltern.
Het volgende Leeuwenkuil Brulletin verschijnt op 16
maart.

