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9 okt.
9 okt.
11 okt.
11 okt.

Start Kinderboekenweek.
Gr. 4 bezoekt het ixperium in
Nijmegen.
Nationale stakingsdag onderwijs.
De school is dicht, alle groepen zijn
vrij.
Gr. 5 bezoekt het ixperium in
Nijmegen.
Workshop Mad Science.
Bag2schoolactie.
Bag2schoolactie.
Groep 5-6 bezoekt het Ixperium in
Nijmegen.

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

Stakingsactie primair onderwijs op 5 okt.
In het vorige Brulletin hebben wij u op de hoogte
gebracht van de stakingsactie van de leraren in het
basisonderwijs. De actiebereidheid in Nederland is
groot en als het niet lukt om onze regering te
overtuigen van de noodzaak om datgene te doen
wat nu nodig is, zullen de gevolgen groot zijn.
Ons doel is om het vak van leraar basisonderwijs
weer aantrekkelijk te maken en de kwaliteit van ons
onderwijs op peil te houden.
Er dreigt een tekort aan leraren en groepen zullen
naar huis gestuurd worden.
1. Meer handen in de klas, kleinere groepen.
Door de ontwikkelingen van de afgelopen
jaren hebben we in de groepen te maken
gekregen met grotere verschillen tussen
leerlingen. In de groep van boven de 30
leerlingen, zitten kinderen die veel moeite
hebben met leren, kinderen die
hoogbegaafd zijn, dyslectische kinderen,
kinderen met ADHD, kinderen met vormen
van autisme enz.

Al deze kinderen hebben recht op de
aandacht van de leerkracht en een goede
begeleiding bij hun ontwikkeling. We
proberen dit zo goed mogelijk, samen met u
te doen, maar dit is nu al lastig en wordt
steeds moeilijker.
2. Hogere salarissen.
De salarissen zijn, vergeleken met
werknemers met een vergelijkbare opleiding
en verantwoordelijkheid, te laag. Soms
scheelt dit wel 24%. Ook dit maakt het voor
jonge mensen niet interessant om te kiezen
voor het basisonderwijs. De regering heeft
het eerste stapje gezet, maar er is een
grotere stap nodig.
Gezonde school!
Deelname EU-schoolfruitproject
Goed nieuws! Elk jaar geven wij ons op voor het EUschoolfruitproject. Dit betekent dat de kinderen dan
één dag in de week gratis fruit krijgen. Dit wordt
door de EU gesubsidieerd.
Onze school is één van de 2971 basisscholen die mag
meedoen aan het EU-Schoolfruitproject.
U weet dat wij, als gezonde school, al jaren op de
ochtenden alleen fruit/ groente eten. Dit loopt heel
goed en we zijn er trots op dat dit, samen met u, zo
goed lukt.
Vorig schooljaar kwamen we niet voor deelname in
aanmerking, maar dit jaar zitten we er weer bij. Als
alles volgens planning verloopt starten in de week
van 13 november.
Kindermonitor 2017.
Op 25 september is de Kindermonitor van start
gegaan. De Kindermonitor is een onderzoek van de
GGD onder kinderen van 0-12 jaar. De ouders van
alle leerlingen ontvangen een uitnodiging van de
GGD om deel te nemen aan dit onderzoek.
In deze uitnodiging wordt aan de ouders gevraagd
om een vragenlijst in te vullen voor hun kind. Die
vragen gaan over de leefstijl en gezondheid van hun
zoon/ dochter. De gemeente en school gebruiken de
informatie uit dit onderzoek om gezonde activiteiten

te organiseren en voorzieningen te treffen,
bijvoorbeeld meer speelruimte of groen.
Wat vraagt de GGD van u?
Via www.kindermonitoropschool.nl komt u bij de
vragenlijst van de Kindermonitor. De GGD vraagt u
om voor één kind uit uw gezin de vragenlijst in te
vullen. Welk kind dit is, bepaalt de computer
wanneer u met de vragenlijst begint. Het invullen
van de vragenlijst duurt ongeveer 25 minuten. Let
op: stemt u even met elkaar af welke ouder/
verzorger dit zal doen. Dit om te voorkomen dat
voor hetzelfde kind 2 vragenlijsten worden ingevuld.
Bezoek aan het iXperium in Nijmegen door
gr. 1-2

Woensdag heeft groep 1/2 een bezoek gebracht aan
het Ixperium in Nijmegen.
Er stonden hier verschillende ICT-programma's en
materialen klaar
waar kinderen in
groepjes o.b.v.
ouders mee mochten
werken.
Zo konden de
kinderen Beebots
programmeren,
puzzelen en andere
leerzame spelletjes
doen op de tablet,
met Osmo een
tangram naleggen en
nog veel meer.
De kinderen zijn heel
enthousiast
geworden door alle
dingen die ze hier
gezien hebben!
Versieren school in Kinderboekenweek
We willen de school een beetje eng versieren. Dit in
het kader van de Kinderboekenweek. We zijn
daarom op zoek naar voorwerpen, materialen die
we hierbij kunnen gebruiken. Mocht u iets hebben
dan kunt u dit aan uw kind meegeven.

Bag2school actie oktober 2017
In het vorige Brulletin heeft de oudervereniging u
geïnformeerd over de Bag2schoolactie die dit najaar
weer gehouden wordt. Op verzoek van ouders wordt
de actie vervroegd. Dit betekent dat u eerder uw
oude kleding in kunt leveren.
De data dat u nu op school terecht kunt zijn:
- Maandag 9 oktober
- Woensdag 11 oktober
We hopen weer op een flinke hoeveelheid gevulde
zakken.
Mad Science
Op maandag 9 oktober komt Mad Science een
spannende wetenschap & techniekshow op De
Leeuwenkuil verzorgen.
Aan de hand daarvan kunnen de kinderen zich
inschrijven voor de naschoolse wetenschap &
techniekcursus. Deze cursus wordt na schooltijd
gehouden, valt niet onder de verantwoordelijkheid
van de school en moet door ouders zelf betaald
worden.
De kinderen gaan 6 bijeenkomsten aan de slag met
talloze experimenten, activiteiten en demonstraties.
De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de
kinderen en stimuleren een onderzoekende
leerhouding.
Voor de groepen 1 t/m 3; Ben je gek op dieren, hou
je van het strand en gebruik je hierbij al jouw
zintuigen? Dan zijn deze Mad Science lessen echt
iets voor jou!
Voor de groepen 4 t/m 8; Leer alles over het
laboratorium, moleculen en maak chemische
reacties. Daarnaast ga je op ontdekkingstocht door
de ruimte, leer je alles over ruimtetechnologie en je
lanceer een raket! Meer informatie vindt u in de
bijlage.
Informatie die u ontvangt
Bijlagen bij dit Brulletin:
- Informatie over Mad Science, een
naschoolse activiteit.
- Informatie kinderboerderij Wamel.
- Flyer over bijeenkomst over verslaving.
Het volgende Leeuwenkuil Brulletin verschijnt op
donderdag 13 oktober.

-

Informatie van buiten de school
Op woendag 11 oktober is er in de Rosmolen
een bijeenkomst over verslaving.
Op 11 oktober wordt er in De Rosmolen een
informatieavond over verslaving
georganiseerd. Belangrijkste doel van de
avond is het taboe van verslaving afhalen.

De organisatie wil bereiken dat mensen er
mee naar buiten treden, zodat erover
gesproken kan worden. Een deskundige van
IrisZorg verzorgt een presentatie over
verslaving; welke vormen zijn er en hoe kun
je een verslaving herkennen? Daarnaast
vertellen ervaringsdeskundigen, voormalige
inwoners uit de gemeente, over de weg die
zij hebben afgelegd naar herstel van hun
verslaving. Zij vertellen hoe de verslaving is
begonnen, wat was het keerpunt en hoe
gaat het nu? Iedereen is van harte welkom!
Woensdag 11 oktober van 19.30 uur22.00 uur.
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.

