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Agenda:
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.

Kort Brulletin
Zo vlak voor de meivakantie een kort Brulletin.
We kijken terug op geslaagde Koningsspelen. De
organisatie stond als een huis. Veel dank aan de
leerkrachten die deze dag goed georganiseerd
hebben en aan alle ouders, opa’s en oma’s en
anderen die deze dag mogelijk hebben gemaakt. Het
was nog spannend of ook het weer mee zou werken.
Vorige week nog veel te warm, nu dreigde de regen.
Gelukkig viel het mee en kon het grootste deel van
het programma uitgevoerd worden.
Aan deze Koningsspelen was ook de sponsorloop
“KinderLoop voor Hoop” gekoppeld. Dit keer geen
loop voor hoop, maar een dans voor hoop. Het
resultaat was fantastisch. Meer dan € 7000,- is door
alle kinderen van De Wijzer en De Leeuwenkuil
bijelkaar gebracht voor De KWF kankerbestrijding.
Een resultaat waar we alle kinderen voor willen
bedanken. Fantastisch gedaan allemaal!

Voor meer foto’s zie verderop in het Brulletin.

30 Mei: stakingen in onze regio
Op maandag 14 mei, direct na de meivakantie, krijgt
onze school bezoek van de inspectie voor het
onderwijs. Zij zullen deze dag een aantal groepen
bezoeken, een gesprek hebben met ouders, met het
leerlingenpanel, de intern begeleider en de directie
en natuurlijk met het team.
De afgelopen weken is de inspectie in het kader van
de vierjaarlijkse controle op bezoek bij SPOM.
Bovenschools wordt daar alles bekeken en
vervolgens vindt er op een aantal scholen een
verificatieonderzoek plaats. Dit keer dus ook op De
Leeuwenkuil.
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.
Bij dit Brulletin ontvangt u een brief van mw. Lia van
Meegen, bestuurder van SPOM met informatie over
deze stakingsdag.
Groep 3 naar de Uiterwaarden
Vrijdagmiddag 20 april zijn wij naar de Uiterwaarden
geweest. We hadden geluk, want het was prachtig
weer. We hebben heel veel gedaan: kriebelbeestjes
gezocht, in een klimboom geklommen, met takken
gespeeld en bladeren/gras gezocht, die de gids had
uitgelegd. We
konden het allemaal
goed zien, want we
hadden
vergrootglazen en
potjes bij. Ook
moesten we een
keertje helemaal stil
zijn en toen hoorden
wij kikkers, boten en
vogels. Aan het eind
mochten we ook nog
lekker op het strand
spelen. Hier hebben

wij schelpen gezocht en met water gespeeld. Wij
vonden het erg leuk!
Groetjes Saar en Kyra (groep 3)

Nog een aantal foto’s van De Koningsspelen.
Informatie van buiten de school.
Beste leerlingen van De Leeuwenkuil!!
Ben jij de nieuwe musicalster van 2019?
Zit jij in groep 3 t/m 8 dan mag jij auditie komen
doen op maandag 28 mei!
Het belooft weer een geweldige musical te worden.
Welke we gaan doen hoor je tijdens de presentatie
van ons nieuwe jeugdpaar 2019!
Je hoeft je zelf niet eerst aan te melden voor de
auditie, je mag je zelf gewoon in De Rosmolen
komen melden.
Zien we jou als de grote aankomende musicalster?
Namens C.V. De Braoiers alvast bedankt.
Bijlagen
U ontvangt de volgende bijlagen;
 Brief van mw. Lia van Meegen, bestuurder
van SPOM.
 Informatie over zwembad “De zeven
Morgen”.
 Bijlage De Braoiers

Het volgende Leeuwenkuil Brulletin verschijnt op
vrijdag 25 mei.

