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Agenda:
Di. 17 apr.
CITO eindtoets gr. 8
Wo. 18 apr.
CITO eindtoets gr. 8
Do. 19 apr.
CITO eindtoets gr. 8
Ma. 23 apr.
Fietscontrole gr. 7
Do. 26 apr.
Koningsspelen
Vr. 27 apr.
Vrij i.v.m. Koningsdag
Vanaf 30 apr. t/m 11 mei meivakantie
Wo. 16 mei.
Luizencontrole
Ma. 21 mei.
Tweede Pinksterdag vrij
Als wij in het Brulletin spreken over ouders dan bedoelen wij ook
de verzorgers van leerlingen.

Bouwbulletin
Bij dit Brulletin ontvangt u ook onze eerste informatiebrief over
de bouw van ons IKC. Wij zullen u zo met regelmaat op de
hoogte houden.

30 Mei: stakingen in onze regio
U heeft misschien in de kranten al gelezen dat op
woensdag 30 mei een stakingsdag voor het
basisonderwijs in de provincies Overijssel en
Gelderland gepland staat.
Op dit moment is er nog geen concrete informatie
bekend, maar het is waarschijnlijk dat er deze dag
ook in onze regio geen onderwijs gegeven zal
worden.
Eind CITO groep 8
Volgende week dinsdag, woensdag en donderdag
maken de kinderen van groep 8 de CITO eindtoets.
Om de overlast van de bouw te voorkomen zullen zij
de toets in het lokaal van de TussenSchoolse Opvang
aan de kant van de Azaleastraat maken. De beide
groepen 8 zitten bij elkaar in het grote lokaal en
worden begeleid door juf Anne.
Koningsspelen 2018 donderdag 26 april.
De voorbereidingen voor deze dag (donderdag 26
april), georganiseerd voor kinderen van “De
Leeuwenkuil” en “De Wijzer” zijn in volle gang.

Om die dag alles goed te laten verlopen, volgen de
belangrijkste afspraken hier op een rijtje:
•
Waar?
Alle activiteiten spelen zich af op het Leones-terrein
(voetbalvereniging).
De groepen 1-2 spelen op het hoofdterrein.
De groepen 3, 4, 5, 6, 7en 8 spelen op het veld
achter het hoofdveld en het terrein dat schuin
achter het hoofdveld ligt.
•
De tijden.
De groepen 1 en 2 verzamelen om 9.10 uur voor de
tribune op het veld. Daar zijn de ouders die de
groepen begeleiden om de kinderen op te vangen.
De kinderen van de groepen 1-2 moeten door door
de ouders rechtstreeks naar het veld gebracht
worden.
De groepen 3, 4, 5, 6, 7en 8 verzamelen om 8.45 uur
op school. De fietsen blijven op school en leerlingen
lopen allemaal met leerkrachten naar het veld.
•
B.S.O.
Moet uw kind na afloop naar de B.S.O. dan kunt u dit
doorgeven aan de leerkracht van uw kind.
Wij zorgen er dan voor dat de kinderen daarheen
gebracht worden.
•
Eten/drinken?
Voor alle kinderen is er ’s morgens limonade en een
plakje peperkoek. Alle kinderen van groep 4 t/m 8
moeten voor de picknick van 12.15 uur zelf brood en
drinken meenemen.
•
Kleding?
Het is erg feestelijk als alle kinderen in het oranje,
rood, wit of blauw komen. Zet u, waar mogelijk, in
tassen en kleding de naam van uw kind zodat er
geen spullen zoekraken.
•
Herkenning?
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen een nummer
én een letter. Deze corresponderen met de teams
waar ze bij ingedeeld zijn. De nummers kunnen op
het gezicht geschminkt worden. De groepen 3
hebben enkel een cijfer omdag zij ’s middags al vrij
zijn.

•
Graag een enthousiast publiek.
Natuurlijk bent u van harte welkom om een kijkje te
komen nemen op het sportveld.
•
Hulp?
Alle ouders, die zich al opgegeven hebben om te
komen helpen, krijgen donderdag 19 april een brief
waarin staat waar en hoe laat U verwacht wordt.
•
Het programma ziet er als volgt uit:
8.45uur: Kinderen van groep 3 t/m 8 zijn op school
9.00 uur: De kinderen arriveren op het veld en
zoeken met de leerkracht een plekje voor de tassen
en jassen.
9.10 uur: De kleuters arriveren op het veld.
9.15 uur: De officiële opening, waarbij we samen het
Koningslied” Fitlala” zingen.
9.30 uur: De spellen en wedstrijden beginnen.
12.00 uur: De kinderen van groep 1 en 2 kunnen op
het veld opgehaald worden.
12.15 uur: De groepen 3 gaan naar huis (kinderen
kunnen op het veld opgehaald worden); groepen 4
en 5 gaan picknicken.
12.30 uur: De groepen 4 en 5 gaan trefballen en de
groepen 6-7 en 8 gaan slagballen.
13.45 uur: De kinderen van de groepen 4 t/m 8
lopen allemaal met de klas terug naar school.
14.00 uur: Iedereen gaat naar huis.
Schoolreisjes
De oudervereniging is alweer volop bezig met de
organisatie van de schoolreisjes en heeft de
onderstaande bestemmingen en data voor de
groepen gereserveerd.
Groep 1+ 2 gaat op donderdag 7 juni naar De Blije
Dries in Wijchen.
Groep 3+4 gaat op vrijdag 8 juni naar Dippie Doe in
Best.
Groep 5+6 gaat op dinsdag 5 juni naar Toverland in
Sevenum.
Groep 7 gaat op donderdag 7 juni naar
Avonturenpark Hellendoorn.
Noteert u de data alvast in uw agenda, verdere
informatie volgt nog.

Extra begeleiding in groepen
Het kan soms gebeuren dat er voor een kind in een
groep extra begeleiding wordt ingezet die wordt
verzorgd door een externe deskundige.
Daarbij kan het voorkomen dat de begeleiding
plaatsvindt in een klein groepje buiten de klas en er
dan ook andere kinderen bij betrokken zijn. Er wordt
bijv. incidenteel buiten de klas in een klein groepje
aan een spel of opdracht gewerkt.
Degene die de begeleiding verzorgt is bekend bij de
leerkracht en de intern begeleider. Met de
deskundige zijn duidelijke afspraken over de inhoud

van het spel of de taak en de schoolafspraken
gemaakt.
Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw kind
deelneemt aan zo'n begeleidingssituatie geeft u dit
dan door aan de groepsleerkracht.
Toneelstukje over Fixie en Growie.
De kinderen van groep 5/6 speelden een
De hoofdrolspelers zijn: Dieke Isa, Kaylinn Fenna
Guusje Fay Leonard Tom Mido Liv Lisa Femme
Tijmen Vigo Sam Justin Matin Ada Bryan Stijn Siebe
Lucas Lois Suus Siem Faya Lindsey Vera
Wat gebeurt er: Liv begon met de opening. We doen
een toneelstuk over Growie en Fixie. Eerst vraagt
Kaylinn 4 sommen aan de kinderen die boos moeten
worden. Zij worden heel boos omdat de sommen
niet kloppen. Dan komt Sam binnen gerend en vroeg
wat er was. Toen kwamen Lisa en Femme eraan en
vroegen hebben jullie weleens gehoord van Growie
en Fixie? Nee!!!!!! riepen de kinderen. Toen vroeg
Fenna: Wat is dat en hoe moet het? Suus en Justin
kwamen als Growie en Fixie. Zij leerden ons, als je
iets wil proberen lukt het. Zeg niet meteen van te
voren dat je iets niet kunt. En daarna kwamen Bryan
en Stijn met tafels en dat ging goed. Dieke en Isa
lazen nog een stukje voor uit het boek: Mijn
fantastische elastische brein. Het eindstuk was van
Tijmen en Vigo.
Iedereen had
een rol. Jammer
dt het filmpje
wat we wilden
laten zien het
niet deed.

Incasso TussenSchoolse Opvang
Op vrijdag 27 april gaat de TSO de automatische
incasso over de periode maart /april incasseren.
Dit zal in de daaropvolgende week van uw rekening
worden afgeschreven. Is uw kind deze periode niet
overgebleven dan wordt er uiteraard ook geen
bedrag afgeschreven. Mocht u het niet eens zijn met
het bedrag, neem dan contact met ons op (0612684459) maandag t/m vrijdag tussen 18.00- 19.00
uur). Ook kunt u contact opnemen per e-mail:
overblijven@deleeuwenkuil.nl
Tip: schrijf zelf op de kalender wanneer uw
kind(eren) zijn overgebleven.
Informatie van buiten de school
U ontvangt de volgende bijlagen;
 De eerste informatiebrief over de bouw.
 Info vanuit Actief Maas en Waal.





Info van buiten de school over de
Koningsdag.
Info van buiten de school over de
vriendinnentraining.
Info van buiten de school over het zwembad.

Het volgende Leeuwenkuil Brulletin verschijnt in
verband met de meivakantie op vrijdag 18 mei.

