Azaleastraat 1
6658 XP Beneden-Leeuwen
Tel. 0487-591701
basisschool@deleeuwenkuil.nl
h.brakel@spommaasenwaal.nl
www.deleeuwenkul.nl

Schooljaar: 2017-2018 nr. 20, 22 juni 2018
Agenda:
di. 26 juni
Wo. 27 juni
Wo. 27 juni
Di.
3 juli
Wo.
Do.
Do.
Vr.

4 juli
5 juli
5 juli
6 juli

Studiedag. Alle kinderen zijn vrij.
Rapporten gaan mee naar huis.
Bedankochtend voor ouders.
Kennismaken met de nieuwe groep.
(10.30-11.30 uur)
Kleutergala
Afscheidsavond gr. 8
Laatste schooldag gr. 1-2
Start van de zomervakantie 11.45 u.
(Kinderen zijn ’s middags al vrij)

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

Afronding schooljaar
Het schooljaar zit er bijna op en de vakantie nadert.
Nog twee weken en we sluiten op vrijdag 6 juli om
11.45 uur de deuren. In de laatste week ontvangt u
nog een Brulletin met de laatste informatie en de
kalender voor het schooljaar 2018-2019. De
schoolgids staat vanaf 1 september digitaal op de
website. In de kalender vindt u ook nog een paar
studiedagen die gedurende het jaar gepland staan
en waarop de kinderen vrij zijn.
In deze laatste week blijven meestal ook de vergeten
kleding /broodtrommels en drinkbekers liggen. In de
eerste week van de vakantie gaat alles weg. Wat nog
goed is naar instanties waar het wordt hergebruikt,
de rest wordt weggegooid.
Mocht u nog iets missen dan kunt u de komende
weken nog even kijken.
Groepsverdeling 2018-2019
Vorige week vrijdag heeft u de groepsverdeling voor
het schooljaar 2018-2019 en de indeling van de
leerlingen ontvangen. Deze verdeling is heel
zorgvuldig tot stand gekomen maar zorgt altijd bij de
een voor tevredenheid en bij een ander voor
teleurstelling. Dit laatste is vervelend, willen we
uiteraard niet maar is helaas niet te voorkomen.

Wij begrijpen dat u eerder geïnformeerd had willen
worden over deze groepsverdeling. Door het erg laat
beschikbaar komen van de formatiegegevens
konden wij u pas zo vlak voor de zomervakantie
informeren. Door deze tijdsdruk hebben wij, het MT,
de keus gemaakt om alle ouders en kinderen op
vrijdagmiddag tegelijkertijd per mail te informeren.
Ouderenquête
Vorige week hebben alle ouders via de mail de vraag
gekregen om een enquete in te vullen over uw
ervaringen met ons onderwijs op De Leeuwenkuil.
Na de derde week hebben al 105 van de 181
gezinnen de enquete ingevuld. Hiervoor onze dank.
Om een zo betrouwbaar mogelijke uitslag te krijgen
willen we graag dat alle gezinnen de enquete
Invullen. We vragen dan ook of iedereen die dit nog
niet heeft gedaan dat deze week nog te doen.
Bedankt alvast voor uw betrokkenheid.
Ouders bedankt
Ook het afgelopen schooljaar hebben we weer veel
gebruik kunnen maken van de hulp van veel ouders
en opa’s en oma’s.
Op woensdagochtend 27 juni willen we u allemaal
bedanken voor het afgelopen schooljaar. U bent van
harte welkom van 11.30 uur tot 12.15 uur in De Kuil.
Wij bieden u dan; een kop thee of koffie, een
gezellig praatje en optredens van twee groepen.
Graag tot woensdag.
Kennismaken met de nieuwe leerkracht
Dinsdag 3 juli maken de kinderen kennis met de
leerkrachten die zij volgend schooljaar krijgen. We
gaan dit doen van 10.30 uur tot 11.30 uur.
Voorlezen bij de kleuters
Elke donderdag gaan we een half uur voorlezen aan
de kleuters. Iedereen heeft zijn vaste kleuters waar
ze elke week aan moeten voorlezen. Je krijgt ook
een boek en als het boek uit is, kun je een nieuwe
uitzoeken. We verzinnen bij het boek ook korte
spelletjes met letters en getallen. Je hebt ook een
vaste plek waar je elke week gaat zitten. Sommige

kinderen hebben twee kleuters maar de meeste
kinderen een.
Groetjes
van
Groep 8.

dat veel jeugdigen de kans nemen om, voor ze op
reis gaan, nog even actief te zijn in Maas en Waal.
Na de Drutenloop en de 8vanBoveneind is dit de
derde loop van het pk-hardloopcircuit. In het
weekend van 1 en 2 september volgt dan nog de
Dijkenloop. Iedereen die aan drie van de vier lopen
deelneemt, ontvangt een aardigheidje.
Voorinschrijven voor de jeugdlopen van de
Appelternloop is niet mogelijk. Inschrijven kan op de
dag zelf en is gratis.
Zie ook: www.actiefmaasenwaal.nl en
www.komnaardekern.nl
Als bijlage de digitale flyer van de Appelternloop om
te laten zien via het Digibord.
Bijlagen
U ontvangt de volgende bijlagen;
 Bijlage van de Broaiers over de Broaiersloop.
 Flyer Appelternloop

Incasso Tussen Schoolse Opvang

Op 6 juli gaat de TSO de automatische incasso
over de periode mei /juni en de eerste week van
juli 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
(maandag t/m vrijdag tussen 18.00-19.00 uur;
telefoonnummer 06-12684459). Ook kunt u dit
doen door een mailtje te sturen.
overblijven@deleeuwenkuil.nl Tip: schrijf zelf op
de kalender wanneer uw kind(eren) zijn
overgebleven Ook krijgt u het nieuwe
inschrijfformulier voor volgend schooljaar als
bijlage bij dit Brulletin. Namens het TSO-team
wensen wij iedereen een hele fijne vakantie toe.
Informatie van buiten de school.
Speciale jeugdonderdelen.
Dit jaar wordt de Appelternloop op zondag 8 juli
gehouden met de speciale jeugdonderdelen van 750
m, 1 en 3 km, die om 11.30 uur starten. Voor
kinderen van 5 t/m 7 jaar is er de 750 m loop. De 8
tot en met 11-jarigen lopen 1 km. Voor kinderen
vanaf 12 t/m 15 jaar is er de 3 km jeugdloop. Ook
een mooie uitdaging voor de kinderen die nog even
in groep 8 van de basisschool zitten en straks op Pax
Christi, of een andere school voor VO, de Coopertest
gaan afleggen. Dit jaar valt de Appelternloop in het
begin van de schoolvakantie en de organisatie hoopt

Het volgende Leeuwenkuil Brulletin verschijnt op
Vrijdag 6 juli.

