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Agenda:
Ma. 2 apr.
Do. 5 apr.
Ma. 23 apr.
Do. 26 apr.
Vr. 27 apr.

Tweede Paasdag (Kinderen vrij)
Theoretisch verkeersexamen gr. 7
Fietscontrole gr. 7
Koningsspelen
Vrij i.v.m. Koningsdag

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

Fijne paasdagen
Het komend weekend staat in het teken van Pasen.
We wensen iedereen hele fijne paasdagen en
hopelijk laat het weer zich ook van haar goede kant
zien. Dinsdag beginnen we weer.
Start van de school
De zomertijd is pas begonnen en het is soms nog
even wennen. De laatste tijd merken we dat te veel
kinderen laat op school zijn en de lessen niet op tijd
kunnen beginnen.
Om vijf voor half negen gaat de eerste bel en mogen
de kinderen naar binnen. Bij de tweede bel om half
negen begint de school en is het de bedoeling dat
alle kinderen in de groepen of op de leerpleinen aan
het werk zijn.
We vragen uw hulp om te zorgen dat de kinderen op
tijd op school zijn.
Parkeren bij de Rosmolen
De afgelopen jaren heb ik regelmatig de aandacht
gevraagd voor het wegbrengen en ophalen van
kinderen. Vaak leidde dit namelijk tot onveilige
situaties in de buurt van de school. Omdat er
rondom de school ook flink gebouwd wordt hebben
we iedereen gevraagd om bij de Rosmolen te
parkeren. Wij zijn blij te merken dat dit ook gebeurt.
Dit zorgt ervoor dat de weg vrij blijft voor de
kinderen en (indien nodig) voor het bouwverkeer.
Nu dus geen “gemopper”, maar een compliment.
Henk Brakel

Geen vervanging in groep 7
Vrijdag 30 maart hebben wij helaas groep 7 geen les
kunnen geven en zijn de kinderen thuisgebleven.
Juf Els heeft zich vanaf woensdag ziekgemeld. Er was
op dat moment voor de rest van de week al geen
invalleerkracht beschikbaar. (De collega’s van de
invalpool in onze regio waren allemaal al ingezet).
Op woensdag heeft juf Marion een extra ochtend in
haar groep lesgegeven en donderdag was juf Toiny
bereid om een dag extra in groep 7 te werken.
Voor de vrijdag is geen vervanging gevonden en
hebben de ouders (op tijd) hiervan bericht
ontvangen. Zo konden zij tijdig op zoek naar een
oplossing om hun kind op te vangen.
De afgelopen weken is het ook op scholen in de
omgeving vaker gebeurd dat groepen naar huis
gestuurd zijn.
Nieuwe leden gezocht voor de
Medezeggenschapsraad
In het vorige Brulletin heeft u al kunnen lezen dat de
medezeggenschapsraad op zoek is naar nieuwe
leden. Ouders die geïnteresseerd zijn kunnen zich
nog aanmelden tot vrijdag 13 april.
Wellicht is zitting nemen in de MR iets voor u!?
Stuur dan een mail met korte motivatie naar
mr@deleeuwenkuil.nl en wij nemen spoedig contact
met u op.
Vriendelijke groeten namens de MR,
Robert Henzen,
Voorzitter MR de Leeuwenkuil
(In het vorige Brulletin vindt u meer informatie over
de inhoud van dit werk).

Koningsspelen 2018 donderdag 26 april.
Twee weken geleden is er een oproep geweest
voor ouderhulp tijdens de koningsspelen op
donderdag 26 april van 9.00 - 12.15 uur.
Veel ouders werken op donderdag en dat is
waarschijnlijk de reden dat er nog erg weinig
reacties zijn binnengekomen.
Zonder voldoende hulp lukt het ons helaas niet
dit mooie evenement te organiseren.
Vandaar nu deze noodoproep:

Zijn er ouders, grootouders, ooms of tantes die
ons willen helpen dan graag een mailtje naar
d.deluij@spommaasenwaal.nl
Graag de naam van uw kind of kleinkind
vermelden en in welke groep hij/zij zit.
Bag2 schoolactie
Op dinsdag 2 april kunt u alle Bag2school zakken
weer op school inleveren. U kunt dit doen bij de
fietsenhokken van de midden- en bovenbouw.
(Oude noodlokaal).
Op donderdag worden de zakken weer opgehaald.
We hopen op een grote opbrengst.

Groep 5/6 REKENDAG
Eerst moesten we een melkpak vullen tot 1 liter en
hiermee konden we geld verdienen door zo dicht
mogelijk bij de 1 liter te komen. Was je doos te
zwaar dan kreeg je niets.
Daarna gingen we de bestelauto van meester Bas en
de aanhangwagen opmeten. Deze afmetingen
plakten we met tape op de grond en vulden we dit
vak met dozen. Toen stopten we het in de auto of
aanhanger om te kijken of het paste. Op de
aanhanger kon maar 1 laag (oppervlakte), de
bestelauto mocht helemaal vol (inhoud)

Schoonmaakactie
Op vrijdag 23 maart waren maar liefst 5 groepen van
onze school bezig om de omgeving van de school
schoon te maken. Zwerfafval bestaande uit de
restanten van carnaval of allerlei plastic
verpakkingsmateriaal, lege flesjes, plastic doppen,
snoeppapiertjes en wat al niet meer werden
vakkundig met de hand of met behulp van een
knijper tussen de struiken uitgevist of van de straat
geraapt en in de vuilniszak gedeponeerd. De
gemeente had zoals alle jaren weer goed gezorgd
voor de materialen die hiervoor nodig waren.
Vuilniszakken, handschoenen en knijpers. Na afloop
van de actie was er voor alle kinderen een attentie.
Een vergrootglas met een lampje. Handig als je iets
van dichtbij, een beetje groter wilt zien. Een mooie
actie die dubbel werkt. De omgeving wordt een
beetje schoner en de kinderen ervaren dat ze er een
bijdrage aan kunnen leveren.

Theoretisch verkeersexamen gr. 7
Op donderdag 5 april hebben de kinderen van groep
7 het theoretisch verkeersexamen. De kinderen
hebben hier al een folder over ontvangen.
Meer info staat op https://examen.vvn.nl/oefenen
Informatie van buiten de school
Het volgende Leeuwenkuil Brulletin verschijnt op 13
april.
Meer foto’s van de schoonmaakactie en de
rekendag.
Binnenkort ook op de website meer foto’s en filmpje
te zien.

Wisseling van gymtijden
Op maandag 9 en 16 april zijn er voor de
bovenbouwgroepen volleybalclinics die
georganiseerd worden vanuit Actief Maas en Waal.
De kinderen van groep 7, 7/8 en 8 hebben
's ochtends gym in plaats van 's middags.

Reminder:
WAT: Kids Actief: een naschools sport- en
spelprogramma i.s.m. Actief Maas en Waal
WAAR: Schoolplein de Leeuwenkuil of de Peel (BSO
De Safari)
WIE: Voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 8

Maandag 09 Groep Schoolplein
WANNEER: april
3-4
Leeuwenkuil
Maandag 16 Groep Schoolplein
april
5-8
Leeuwenkuil
Maandag 23 Groep Schoolplein
april
3-4
Leeuwenkuil
Maandag 14 Groep Schoolplein
mei
5-8
Leeuwenkuil
Maandag 28 Groep Grasveld de
mei
3-4
Peel
Maandag 04 Groep Grasveld de
juni
5-8
Peel
HOE: Kinderen van de Leeuwenkuil: mail sturen naar
administratie@de-leeuwenkuil.nl of
opgavestrookje inleveren bij de
administratie voor 06 april.
Kinderen van de Wijzer: opgavestrookje
inleveren bij de eigen leerkracht voor 06 april.

Foto rekendag groep 5-6

