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Schooljaar: 2017-2018 nr. 14, 16 maart 2018
Agenda:
Woensdag 21 en donderdag 22 maart is Henk Brakel
afwezig i.v.m. een tweedaagse.
Vr. 23 mrt.
Start Bag2schoolactie.
Ma. 26 mrt.
Bijeenkomst klankbordgroep.
Als wij in het Brulletin spreken over ouders dan bedoelen wij ook
de verzorgers van leerlingen.

Klankbordgroep
Betrokkenheid van ouders bij de school is belangrijk.
Twee (ouder)geledingen op school hebben een
specifieke taak in de organisatie. De
Medezeggenschapsraad (MR) houdt zicht bezig met
het beleid en de ontwikkeling van de school. De
Oudervereniging verzorgt activiteiten en festiviteiten
voor de kinderen.
Daarnaast is er een klankbordgroep die wordt
gevormd door twee ouders uit elke groep. De groep
heeft twee tot drie keer per jaar een overleg met de
directie. Doel van deze groep is om als
sparringpartner van de directie te fungeren en haar
te voorzien van feedback bij allerlei ontwikkelingen
binnen de school.
Tijdens de bijeenkomsten met de klankbordgroep
wordt gesproken over aspecten die zowel door de
klankbordgroep als door de directie aangedragen
worden. De groep heeft een adviserende rol.
In de klankbordgroep worden groep overstijgende
zaken besproken.
De klankbordgroep vergroot de betrokkenheid van
ouders bij de school. Het maakt de lijnen met school
korter en krachtiger waardoor de communicatie
tussen school en ouders versterkt wordt.
Aan het begin van elk schooljaar kunnen ouders zich
voor de klankbordgroep opgeven.
Op maandagavond 26 maart komt de
klankbordgroep weer bij elkaar.

Nieuwe leden gezocht voor de
Medezeggenschapsraad
Beste ouders,
Door persoonlijke omstandigheden is er per direct
een vacature binnen de MR. Het betreft in eerste
instantie een zitting van één jaar om het derde jaar
van de afgebroken termijn van Froukje Domensino
op te vullen. Vanaf volgend schooljaar is er nog een
vacature. Mijn dochter Yara zit namelijk alweer in
groep acht en mijn termijn van drie jaar is
verstreken. Ik mag derhalve niet herkozen worden
en ben genoodzaakt aan het eind van dit schooljaar
afscheid te nemen van de MR. Dit vind ik erg
jammer, omdat er veel staat te gebeuren de
komende tijd. Ik had graag meegedacht over het
samen gaan van twee scholen in een nieuwe
Integraal Kind Centrum en ook had ik graag de
mogelijkheden van veranderende schooltijden
verder willen onderzoeken.
Bent u als ouder geïnteresseerd om een bijdrage te
leveren door mee te praten en te denken over de
organisatie van de school van uw kind en de
inrichting van het onderwijs? Wilt u meedenken
over de formatie en de vorming van de groepen in
een nieuw schooljaar? Zijn er andere zaken die u
bespreekbaar wilt maken die belangrijk zijn voor u
en uw kind? Wellicht is zitting nemen in de MR iets
voor u!? Stuur een mail met korte motivatie naar
mr@deleeuwenkuil.nl en wij nemen spoedig contact
met u op. Wij horen graag van u.
Vriendelijke groeten namens de MR,
Robert Henzen,
Voorzitter MR de Leeuwenkuil

Koningsspelen 2018 donderdag 26 april.
De voorbereidingen voor deze dag zijn in volle gang.
Op het sportveld bij Leones gaan we er samen met
de kinderen van De Wijzer weer een gezellige dag
van maken.

Het programma voor de groepen 1/2/3 is van
9.00 uur-12.10 uur en voor de groepen 4 t/m 8 van
8.45 uur-14.00 uur
Binnenkort krijgt u hier meer informatie over.
Om deze dag succesvol te kunnen organiseren,
hebben we ’s ochtends van 9.00 uur tot 12.10 uur
veel hulp van ouders nodig.
Bij het middagprogramma is uw hulp niet nodig.
 Ouders die graag helpen bij de groepen
1 en 2 kunnen dit mailen naar
d.vandegeijn@spommaasenwaal.nl .
Bij de groepen 1 en 2 loopt een ouder met
een groepje van het ene naar het andere
spel. U begeleidt dus de hele ochtend
hetzelfde groepje.
 Ouders die willen helpen bij de groepen
3 t/m 8 staan de hele ochtend bij hetzelfde
spel samen met een andere ouder. De
kinderen wisselen van spel maar de ouders
blijven staan. Wilt u hierbij helpen dan
alstublieft een mail naar
d.deluij@spommaasenwaal.nl . Graag bij de
aanmelding vermelden in welke groep uw
zoon of dochter zit. In de week van 16 april
krijgt u dan de verdere informatie.
 Bent u bereid ons te komen helpen dan
a.u.b. een reactie vóór 11 april.

Anke en Tom hebben zichzelf eerst voorgesteld en
uitgelegd welke functie zij binnen de Rabobank
hebben. Vervolgens werd de klas in vijf groepjes
verdeeld en was het tijd voor een quiz. Hierbij
kwamen vijftien vragen over geld, sparen en lenen
aan de orde. De kinderen konden per goed
antwoord ‘geld’
verdienen. Goed
overleggen, het
antwoord op een
wisbordje schrijven
en soms even
rekenen was dus
erg belangrijk. Aan
het eind hebben
alle kinderen nog een spaarpot gekregen en konden
de kinderen nog vragen stellen. Kortom: de kinderen
zijn op een erg leerzame en leuke manier aan de slag
geweest met geld.

Leerlingenpanel
Bij voorbaat hartelijk dank.

Bag2 schoolactie
Met deze actie zamelt onze school tweedehands
bruikbare kleding in. Maar ook lakens, wollen
dekens, gordijnen, tassen, schoenen (per paar
gebonden), knuffelbeesten en riemen zijn welkom.
(Geen kapotte of vuile kleding, geen vloerkleden,
kussens en dekbedden)
Alle spullen moeten worden aangeleverd in plastic
zakken. Deze krijgen de kinderen op 23 maart met
meer informatie mee naar huis. Op goede vrijdag en
de dinsdag en woensdag na Pasen kunnen de zakken
ingeleverd worden.
Voor de ingezamelde kilo’s krijgt de school een
bedrag per kilo. Dus lekker die kasten en zolder
opruimen!
Het uiteindelijke eindbedrag komt ten goede aan de
oudervereniging van de school en dus aan de
kinderen.

Week van het geld
Deze week is het de ‘Week van het geld’. Anke en
Tom hebben daarom donderdagmiddag vanuit de
Rabobank een gastles over geld verzorgd in groep 3.

Op donderdag 8 maart heeft het leerlingenpanel
vergaderd.
Het Leerlingenpanel is een groep leerlingen die
actief meedenkt over dingen binnen de school.
De leerlingen in het panel geven hun mening en
bespreken
knelpunten en
ideeën over
voor hen
belangrijke
onderwerpen.
Zij komen met
(realiseerbare) voorstellen, denken mee over een
plan van uitvoering en werken ook mee aan de
realisatie ervan.
Meester Henk heeft verteld over het nieuwe IKC en
de “groenstrook” die straks op het terrein komt
waar nu onze school staat en ons plein is.
Een paar van de besproken onderwerpen staan
hieronder.
Kan de kleine ruimte die overgebleven is na het
afbreken van de twee lokalen bij de bovenbouw
verlicht worden en bij het leerplein komen?

Dit is al met meneer Jan geregeld. Bij de ene ruimte
is dit gebeurd, de andere wordt dan de plaats voor
de kapstokken en de opbergruimte voor stoelen.
Kunnen we tijdens de bouw niet met groepen gaan
kijken.
Meester Henk gaat proberen om dit te regelen. Ook
hiervan kun je iets leren.
Een toilet van de middenbouw (gr. 5) is steeds vies.
De “dader” is onbekend.
Groep 5 gaat dit zelf met de andere groepen (en
leerkrachten) bespreken. Als dit niet iets oplost zal
meester Henk helpen.
(Een resultaat uit het vorige overleg) Groep 7 heeft
als idee uit de vorige vergadering extra kaartjes
bedacht die door een jarige uitgekozen kunnen
worden.
10 minuten tekenen.
10 minuten zelfstandigwerken in de klas. Deze
kunnen door andere groepen overgenomen
worden.
Groep 7 wil het fietsenhok op een andere manier
indelen. Een deel is bijna leeg, een ander te vol.
Groep 7 maakt een voorstel, een plan en voert dit
uit. Eind maart zal dit klaar zijn.
Het schoolfruit wordt als heel fijn ervaren. De vraag
is of dit volgend jaar weer kan.
Meester Ed zal dit ook volgend jaar weer aanvragen.
Hopelijk worden we weer ingeloot en mogen we dan
weer meedoen.
Groep 8 wil alle groepen meer laten samenwerken.
We werken al samen op de leerpleinen en bij het
lezen. Ook bij de Koningsspelen. Groep 8 heeft het
idee om een soort leerspel te maken. De groep
bedenkt iets en gaat dit ook zelf organiseren en
uitvoeren.
Kunnen er meer laptops komen?
Er zijn er net weer 40 binnengekomen. Binnenkort
kunnen deze ook gebruikt worden.
Nieuwe schoolplein bij het IKC.
Graag een schommel en stevige, iets grotere
voetbaldoelen, en een volleybalveld.
Er is voor groep 3,4 en 5 een grote kliko met
speelgoed. Eigenlijk moet hier een rooster voor
komen.
Groep 5 gaat kijken of ze hier een plan voor kunnen
bedenken.
In juni komt er nog een laatste leerlingenpanel.
Informatie van buiten de school
Informatie Kids Actief op De Leeuwenkuil.
Diverse informatie Actief Maas en Waal.
Het volgende Leeuwenkuil Brulletin verschijnt op 30
maart.
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