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Schooljaar: 2017-2018 nr. 1, 1 september 2017
Agenda:
Do. 7 sept.
Ma. 11 sept.
Ma. 18 sept.

Informatieavondinloopavond (17.30 uur – 19.00 uur)
Inloopspreekuur GGD
(13.00 – 14.00 uur)
Informatieavond gr. 8 (voortgezet
onderwijs-drempeltoets)

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

Start nieuwe schooljaar
De eerste week zit er al bijna weer op. We hopen dat
iedereen genoten heeft van een fijne vakantie en we
weer fris aan dit nieuwe schooljaar kunnen
beginnen. Voor de vakantie was het een flinke
verhuizing. Bijna alle leerjaren zijn naar een ander
lokaal verhuisd. De lokalen zien er weer netjes uit en
de leerpleinen zijn opnieuw ingericht. Naar ons idee
zijn alle groepen goed gestart en gaan we er weer
met elkaar een goed schooljaar van maken.
Kalender en schoolgids
De papieren versie van de kalender 2017-2018 heeft
u voor de zomervakantie ontvangen. Mocht dit bij
uniet het geval zijn dan kunt u dit aan de
administratie doorgeven en geven wij er een aan uw
kind mee. De digitale versie vindt u ook op de
website van de school. (deleeuwenkuil.nl bij
“ouders”).
De schoolgids die (nu nog) op de site te vinden is, is
de gids van vorig schooljaar. De nieuwe gids zal
volgende week digitaal via de site te bekijken zijn.
Informatie over het schooljaar 2017-2018
Op donderdag 7 september willen wij u meer
vertellen over het onderwijs zoals dit in de groep van
uw kind gegeven wordt.
Vorig jaar hebben wij dat voor het eerst als een
inloopavond georganiseerd. De ervaringen van
ouders en leerkrachten waren heel positief en deze
werkwijze wordt dan ook dit jaar voortgezet. U
ontvangt hiervoor een aparte uitnodiging.

Informatieavond voortgezet onderwijs gr.8
In de jaarkalender staat een informatieavond
vermeld met als onderwerp "Groep 8 Voortgezet
Onderwijs". Deze wordt, i.v.m. de kermis, verzet
naar maandag 18 september.
Wij nodigen ouders met leerlingen in leerjaar 8 van
harte uit om 19.30 uur op school.
Met vriendelijke groet,
Juffrouw Anne en meester Mari
Lijsten van leerlingen
Aan het begin van elk schooljaar krijgt u ook digitaal
de leerlingenlijst van de groep waar uw kind in zit.
Deze lijst ontvangt u vrijdag 8 september. Als er bij u
iets veranderd is dan kunt u dit uiterlijk donderdag
doorgeven aan de administratie. (Adres/telefoon
gegevens).
Fruitbeleid - Gezonde school
De Leeuwenkuil is een Gezonde school, vorig jaar
hebben wij dit vignet uitgereikt gekregen. Dat houdt
onder andere in dat kinderen en leerkrachten in de
ochtendpauze fruit of groente (bijv. komkommer).
Knijpfruit is iets nieuws. Dit valt niet binnen ons
“fruitbeleid”.
Wij vragen u hier weer even rekening mee te
houden.
Luizencontrole
Woensdag hebben kamouders de kinderen
gecontroleerd op hoofdluis. Dit gebeurt na elke
vakantie op de woensdag. Na de zomervakantie is
het vaak zo dat er door kinderen hier of daar een
(buitenlands)luisje is meegenomen.
Ook dit keer is dat het geval, maar het zijn er
gelukkig niet veel. Als het de groep van uw kind
betreft heeft u hier bericht van gekregen.
Mocht u zelf een luis bij uw kind aantreffen dan is
het belangrijk om dat bij de leerkracht te melden en
uw kind dagelijks met een stalen luizenkam goed te
kammen.

Informatie die u ontvangt
Bijlagen bij dit Brulletin:
- Uitnodiging informatieavond
- Informatie van de muziekvereniging.
- Informatie van Actief Maas en Waal
- Informatie over de Dijkenloop
Het volgende Leeuwenkuil Brulletin verschijnt op
donderdag 22 september.
Informatie van buiten de school
Het Leeuwenkuil Brulletin wordt om de twee weken
voor u gemaakt en digitaal naar u toegestuurd.
Mocht u de brief niet ontvangen, dan kunt u een
mailtje sturen naar; h.brakel@spommaasenwaal.nl.
Ook kunt u Het Brulletin bekijken op onze website.

