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Agenda:
Wo. 30 mei
Do. 31 mei
Vr.
1 juni
Wo. 30 mei
Di.
5 juni
Do. 7 juni
Do. 7 juni
Vr.
8 juni
Di. 26 juni

Gr. 8 kamp
Gr. 8 kamp
Gr. 8 kamp
Onderwijsstaking, kinderen hebben
deze dag geen les.
Schoolreis gr. 5 en 6 (Toverland)
Schoolreis gr. 1-2 (De Blije Dries)
Schoolreis gr. 7 (Hellendoorn)
Schoolreis gr. 3 en 4 (Dippie Doe)
Studiedag. Alle kinderen zijn vrij.

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

Formatie en groepsverdeling
We werken nog volop gewerkt aan de
groepsverdeling voor volgend schooljaar. Evenals
voorgaande jaren vraagt dit de nodige tijd.
Ook de overgang naar het nieuwe IKC speelt hierbij
een belangrijke rol.
Zoals het er nu naar uitziet zal de nieuwbouw in
maart/ april klaar zijn en kunnen we dan verhuizen.
Het gebouw is dan gereed voor de volgende “40 jaar
onderwijs”. Zoals u eerder heeft gehoord willen we,
samen met De Wijzer, gaan werken met twee
verschillende onderwijsconcepten. Een concept
waarin de leerling meer door de leerkracht
“gestuurd/ begeleid” wordt en een concept waarin
de leerling meer zelf de regie krijgt over zijn leren
(en uiteraard daarbij door de leerkracht begeleid
wordt). Er zullen verschillende rollen zijn voor de
leerkracht en de leerling.
Het afgelopen jaar hebben wij aspecten van het
eerste concept al in de praktijk “geoefend”. Een
voorbeeld hiervan is de instructie in het lokaal geven
en de verwerking op het leerplein en in het
stiltelokaal.
Het komend jaar willen we dit nog meer in de
praktijk brengen en onze schoolorganisatie
klaarmaken voor de overgang naar het nieuwe IKC.
We willen dat leerlingen veel van elkaar leren en
goed samenwerken. Ook willen we graag op andere
manieren instructie kunnen geven aan groepen

kinderen. Door leerlingen op een andere manier te
groeperen ontstaat er ruimte om de instructies en
de begeleiding van kinderen, op een andere manier
vorm te geven. We kunnen daarmee beter rekening
houden met de instructiebehoeften van alle
kinderen en de leerstof beter afstemmen op het
niveau van het kind. We willen dit het komend
schooljaar verder uitwerken.
We hopen u hier zo snel mogelijk duidelijkheid over
te geven en u ook te vertellen wat dit voor onze
groepsverdeling betekent.
Uitslag CITO eindtoets
Schoolkeuze
Alle 46 kinderen van groep 8 hebben dit jaar de
CITO-eindtoets gemaakt.
Met een score van 538,8 hebben zij het heel goed
gedaan. We scoren dit jaar ruim boven het landelijk
gemiddelde. We waren al trots op hen, maar zijn dat
nu nog meer.
Inmiddels zijn de kinderen ook (bijna)allemaal op
een school aangemeld.
Hieronder vindt u de aantallen kinderen die naar de
verschillende vormen van onderwijs uitstromen.
VMBO basis
VMBO kader
VMBO theorie
HAVO
VWO
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Oudergesprekken
De oudergesprekken aan het eind van het schooljaar
zijn facultatief. Dat wil zeggen dat deze gesprekken
alleen plaatsvinden als u of de leerkracht dat nodig
vindt. Indien de leerkracht, als afsluiting van dit
schooljaar, nog een gesprek met u wil voeren zal hij
u daarvoor uitnodigen. Mocht u graag nog een
gesprek willen hebben dan is dat natuurlijk ook
mogelijk. U kunt dit aangeven door een mailtje naar
de betreffende leerkracht te sturen. Wij vragen u om
dit niet op het laatste moment te doen, maar dit
begin juni al aan de leerkracht door te geven.

Gr. 8 op kamp
Volgende week gaat gr. 8 op kamp. Dit als onderdeel
van de afsluiting van hun basisschoolperiode.
Het is gebruikelijk dat zij bij hun vertrek door
iedereen uitgezwaaid worden. Nu is het woensdag
ook de dag dat de leerkrachten staken en alle
kinderen vrij zijn. Wat de groepsleerkrachten
merken is dat dit voor de kinderen niet echt een
groot probleem is, maar uitgezwaaid worden is
natuurlijk wel leuker.
Wij willen dan ook een oproep aan alle kinderen van
De Leeuwenkuil doen.
Als je ’s ochtends even tijd hebt en je mag van je
vader/ en moeder kom dan vanaf halfnegen de
kinderen van groep 8 uitzwaaien.
Dat zou super zijn!
Vakanties 2018-2019
Hieronder vindt u de vakanties voor het schooljaar
2018-2019. De studiedagen/ ochtenden moeten nog
ingedeeld worden.
Herfstvakantie
15 okt. t/m 19 okt.
Kerstvakantie
24 dec.t/m 4 jan.
Carnaval
4 mr.t t/m 8 mrt.
Meivakantie
22 apr. t/m 26 apr.
Meivakantie
29 apr t/m 3 mei
Hemelvaartvakantie 30 mei en 31 mei
2e Pinksterdag
10 jun i
Zomervakantie
8 juli t/m 16 aug.

IJsproject door leerlingen van gr. 7
Cira, Karlijn, Jet en Femke uit groep 7 hebben
afgelopen woensdag vruchtenhagel ijs verkocht. Dit
hebben we gedaan voor het schoolproject
“Onderneem”. Voor Ohlala hebben het nieuwe
smaakje bedacht en samen met hen gemaakt. Ook
de Gelderlander was van de partij en heeft een mooi
stukje geschreven. We vonden het leuk om te doen.
We hopen dat het ijsje nog lang in de vitrine blijft. In
totaal hebben we 147 bollen ijs verkocht.
Cira, Karlijn, Jet en Femke

Informatie van buiten de school.
Geen informatie van buitenaf.
Bijlagen
U ontvangt de volgende bijlagen;
 Lauwse wandel3daagse.

Fruitproject
U heeft het bericht gehad dat het fruitproject, waar
we het afgelopen jaar aan deelgenomen hebben, nu
afgerond is. Dit betekent dat we u vragen om uw
(kind) vanaf nu weer zelf fruit mee te geven voor de
ochtenden.

Het volgende Leeuwenkuil Brulletin verschijnt op
vrijdag 8 juni.

