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Agenda:
Vr. 6 juli

Start van de zomervakantie 11.45 u.
(Kinderen zijn ’s middags vrij)
Ma. 20 aug. Start van het nieuwe schooljaar
Als wij in het Brulletin spreken over ouders dan bedoelen wij ook
de verzorgers van leerlingen.

De vakantie begint
Het schooljaar zit erop en de vakantie is begonnen.
Vanaf vanmiddag reizen we weer overal naar toe om
‘even de knop om te zetten’ en ons weer op te laden
voor een nieuw schooljaar.
We kijken terug op een goed jaar.
De afgelopen week hebben de kinderen
kennisgemaakt met de nieuwe leerkracht, hebben
nieuwe leerlingen voor het eerst onze school even
bezocht, hebben de kinderen van groep 1-2 die naar
groep 3 gaan hun kleuterdiploma ontvangen en
hebben we op fantastische wijze afscheid genomen
van groep 8. De gala-avond was weer een groot
succes.

Graag willen wij iedereen bedanken voor de hulp die
wij ook het afgelopen jaar hebben gekregen bij het
organiseren van allerlei activiteiten.
We wensen iedereen een hele fijne vakantie en
hopen de kinderen op maandag 20 augustus weer
uitgerust op school te kunnen ontvangen.
Kalender/ schoolgids schooljaar 2018-2019
U heeft de kalender voor het schooljaar 2018-2019
ontvangen. In deze kalender vindt u vooral de
praktische informatie zoals de belangrijke data.

De schoolgids is vanaf het nieuwe schooljaar digitaal
op de website te bekijken.
Ouderenquête
Wij hebben u gevraagd om een ouderenquête in te
vullen. Met deze informatie kunnen wij ons
onderwijs verder verbeteren. Honderdelf gezinnen
hebben dat gedaan (61%). We willen u hiervoor
bedanken. Over de resultaten zullen wij u na de
zomervakantie informeren.
Ruimteverdeling schooljaar 2018-2019
Als bijlage ontvangt u de ruimteverdeling voor
komend schooljaar.
Onderwijsconcept begeleid leren (IKC)
In het nieuwe schooljaar gaan we verder met de
ontwikkeling van het concept begeleid leren.
Begeleid leren werkt vanuit de visie dat de
leerkracht de kaders aangeeft en de leerdoelen
bepaalt. De methode is hierbij de leidraad. Het
zelfstandig kunnen verwerken van de leerstof door
de kinderen staat centraal en de leerkracht bepaalt
in gesprek met de leerling op welke wijze dit
gebeurt.
In dit concept gaan we op meerdere momenten
groepsdoorbrekend werken. Op deze wijze kunnen
we beter tegemoetkomen aan de verschillen in
instructiebehoefte van leerlingen. Doordat we in
bouwen meer gaan samenwerken ontmoeten
kinderen uit de afzonderlijke leerjaren elkaar tijdens
de instructiemomenten en de verwerking van de
leerstof.
Om dit te organiseren gaan we het werken met
verschillende instructie- en verwerkingsruimtes
uitbreiden. Er komen werkplekken op leerpleinen, in
stilteruimtes en op de gang.
Door op vaste momenten onderwijsassistentes in te
zetten kunnen we meer leerlingen ondersteunen bij
het leren en het verwerken van de leerstof.
Dit alles vraagt een duidelijke organisatie waarbij het
belangrijk is om op de ochtenden de roosters precies

op elkaar af te stemmen zodat de verschillende
groepen kinderen zoveel mogelijk tegelijk aan
hetzelfde vakgebied werken. Hier is tijdens de
studiedag op dinsdag 26 juni al een belangrijke stap
gezet. Dit krijgt een vervolg tijdens de studiedagen in
de zomervakantie, zodat we hier vanaf het begin van
het schooljaar mee kunnen starten.
Vanaf het begin van het schooljaar zullen we u
regelmatig informeren over de ontwikkelingen.
Afscheid en welkom
Aan het eind van dit schooljaar nemen we afscheid
van twee collega’s. Juf Dorothé en juf Kitty verlaten
onze school. Juf Dorothé neemt na 41 jaar afscheid.
Ook vanaf deze plaats willen we haar hartelijk
bedanken voor haar inzet en betrokkenheid bij al die
kinderen die zij in de klas heeft gehad. Het mooie
afscheid van de school deze week had zij dubbel en
dwars verdiend. Wij wensen haar nog veel gezonde
en gelukkige jaren toe.
Ook juf Kitty gaat vertrekken van De Leeuwenkuil. Zij
gaat een nieuwe stap in haar loopbaan zetten. Niet
meer als leerkracht voor de groep, maar als
begeleider van de impulsklas en intern begeleider op
De Maria school. Wij willen ook juf Kitty bedanken
voor haar inzet en grote betrokkenheid bij onze
school. Juf Dorothé en Juf Kitty schrijven in dit
Brulletin een persoonlijk woordje.
Ook meester Willem (gr. 7-8, gr. 8 en gr. 5) en juf
Malouke (gr. 1-2) nemen afscheid. Bedankt voor
jullie inzet voor De Leeuwenkuil dit schooljaar.
We krijgen op De Leeuwenkuil ook nieuwe collega’s.
Juf Margreet Hoefnagel wordt de nieuwe leerkracht
van groep 5 en Kim Jansen en Bianca Coppes
versterken ons team als onderwijsassistent.
Juf Dorothé stopt ermee!
Afscheid na 41 jaar Leeuwenkuil.
Tussen de vele kaartjes met bijzondere en
ontroerende teksten, prachtige boeketten en lieve
cadeautjes blik ik terug op de afgelopen week
waarin ik afscheid heb mogen nemen van ‘mijn’
school. Het dringt nog niet allemaal goed tot mij
door, want het was overweldigend.
De Leeuwenkuil is een school waar ik met veel
plezier in die periode aan ruim duizend kinderen les
heb mogen geven. Het is een voorrecht als je dit zo
lang mag doen. Echter, dit is niet enkel mijn
verdienste. De wijze waarop ik met u als ouders heb
mogen samenwerken, heb ik als zeer waardevol
ervaren. Zonder de hulp en medewerking van mijn
collega’s én van u lukt het niet om het beste in de
kinderen naar boven te halen. Het is mij niet gelukt
om van uw kinderen sterretjes te maken, maar ik
hoop wel dat ik ze allemaal op hun eigen manier heb
kunnen laten schitteren.

Heel hartelijk dank dat ik uw kinderen een jaartje
heb mogen ‘lenen’; ik heb een heerlijke loopbaan
gehad.
Natuurlijk dank ik ook bij deze de ouders van de TSO,
de medezeggenschapsraad én van de
oudervereniging, die ik vele malen in de diverse
commissies ben tegen gekomen. Het is prettig te
ervaren dat er elk jaar weer veel ouders zijn die zich
inzetten voor de kinderen van ‘onze’ school.
Ik hoop dat u allen gaat genieten van een zorgeloze,
zonnige vakantie en dat het komende laatste jaar in
dit gebouw voor u en de kinderen een heel mooi
schooljaar mag worden.

Nogmaals dank u wel!
Juf Dorothé
Juf Kitty maakt een volgende stap
Eenentwintig jaar ben ik werkzaam geweest op de
Leeuwenkuil. In veel verschillende groepen heb ik
met plezier lesgegeven. Ik kijk daarom ook terug op
een fijne tijd op de Leeuwenkuil.
Twee jaar geleden ben ik aan de slag gegaan bij het
CPO (Centrum Passend Onderwijs). Hiervan uit werk
ik voor de Impulsklas. Dit is een klas waar kinderen
met problemen op het gebied van sociaalemotioneel en/ of taak- werkhouding samen met
hun ouder werken aan een eigen leerdoel. Door ze
een kleine impuls te geven, zie ik die kinderen vaak
opbloeien. Dat vind ik fijn om te zien. Volgend
schooljaar ga ik een dag extra werken voor de deze
klas.
Daarnaast ga ik twee dagen aan de slag op de
Mariaschool in Boven-Leeuwen. Hier word ik Intern
begeleider. Door deze twee banen met elkaar te

combineren hoop ik nog meer kinderen op een
passende manier te helpen en hen te zien opbloeien.
Ik wil alle kinderen en hun ouders bedanken voor de
samenwerking de afgelopen jaren. Ik heb van de
Leeuwenkuiltijd genoten!
We heten ….. van harte welkom
Hallo allemaal!
Mijn naam is Margreet Hoefnagel. Ik ben 26 jaar oud
en woon nu een half jaar in Alphen aan de Maas.
Vanaf komend schooljaar ben ik drie dagen te
vinden als leerkracht in groep 5 en één dag in
groep 7-8.
Het afgelopen schooljaar heb ik
met veel plezier in Beuningen in
groep 5 gewerkt.
Nu ga ik de uitdaging dichterbij
huis aan. Naast deze baan geef ik
ook 10 uur in de week turnles bij
de Hazenkamp in Nijmegen en
speel ik toneel.
Ik kijk ernaar uit om op de Leeuwenkuil te gaan
werken.
Ik wens jullie allemaal een fijne vakantie.
Tot ziens in het nieuwe schooljaar.
Groetjes Margreet Hoefnagel
Even voorstellen…
Ik ben Bianca Coppes en
word in de zomervakantie 44
jaar. Komend schooljaar kom
ik op De Leeuwenkuil werken
als onderwijsassistent. Ik heb
hier ontzettend veel zin in.
De afgelopen jaren ben ik als
invalkracht werkzaam
geweest in het onderwijs.
Ik woon in Bergharen samen met mijn man Willian
en mijn dochter Noor. Noor gaat na de
zomervakantie naar de tweede van het Pax Christi
College. Zij voetbalt bij UHC, waar ik op zaterdag
graag naar haar wedstrijden ga kijken. In mijn vrije
tijd ben ik actief bij de EHBO-vereniging en
bestuurslid bij Motorcrossclub De Zandduivels. Ik
vind het leuk om te wandelen, te fietsen en te lezen.
Ik wens jullie allemaal een fijne vakantie en zie jullie
in het nieuwe schooljaar.
Het kennismakingsstukje van Kim Jansen
(onderwijsassistent) komt in het eerste Brulletin van
volgend schooljaar.

Het slaapfeestje van groep 4!
Wij hebben vorige week op dinsdagavond allemaal
op school geslapen. Dit deden we want de juf gaat
weg. Toen iedereen er was gingen we spelletjes

doen. We hebben overloop, snoephappen,
doorgeefspel, ringgooien, sponsrace, oberspel en
ski-lattenrace gedaan.
Er was ook een pauze met lekkere hapjes.
We kregen ook loempia’s en warme bitterballen.
Toen hadden we een film gekeken, die was voor de
juf gemaakt. Ze kreeg cadeautjes. Ze was er heel blij
mee. Toen was er disco met Nick en Koen, de
diskjockeys. Er waren mooie discolampen en we
gingen om 11 uur naar bed. Het duurde lang voordat
ieder sliep. In de ochtend als je wakker was mocht je
film. Toen hebben we ontbijt op
Het was de film “Diep onder de zee”.
Daarna hebben we ons weer aangekleed.
We kregen een mok van juf Dorothe met een foto
erop. De groepsouders en juf Jet kregen bloemen.
Om 8.30 uur gingen we naar huis. De klassenouders
gingen toen nog met de juffen koffiedrinken in de
koffiekamer. Het was wel heel erg leuk.
Wet op de privacy
De nieuwe wet op de privacy heeft ook voor onze
school en voor u consequenties. Een hiervan is dat
er jaarlijks door u toestemming gegeven moet
worden voor het maken van foto’s en films. Ook
voor het doorgeven van adresgegevens van kinderen
(leerlingenlijsten aan het begin van het schooljaar)
moet toestemming gegeven worden.
Direct na de zomervakantie willen we dit regelen.

Op zoek naar een nieuw bestuurslid voor
de oudervereniging.
U heeft vorige week van de oudervereniging een
oproep ontvangen waarin zij aangeven op zoek te
zijn naar een nieuw bestuurslid. De functie van
secretaris is op dit moment niet ingevuld. We hopen
dat er iemand is die dit wil gaan doen. Het zou
prachtig zijn als de oudervereniging na de
zomervakantie weer compleet is.
Informatie van buiten de school.
Geen informatie van buiten de school.
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