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Schooljaar: 2017-2018 nr. 4, 13 oktober 2017
Agenda:
Ma.
16 okt. Start herfstvakantie. (16 t/m 20 okt.)
Wo.
25 ok. Jaarvergadering van de
Oudervereniging.
Di.
31 okt. Oudergesprekken.
Wo.
1 nov. Oudergesprekken.
Wo.
8 nov. Studiedag voor het team. Alle gr. zijn
deze woensdag vrij.
Als wij in het Brulletin spreken over ouders dan bedoelen wij ook
de verzorgers van leerlingen.

Start herfstvakantie
Volgende week hebben w herfstvakantie. Van
maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober zijn de
kinderen vrij. De weersvooruitzichten zijn prima.
Genieten dus! We zien elkaar weer op maandag 23
oktober weer.
Oudergesprekken op 31 oktober
en 1 november
Beste ouders, verzorgers,
Op dinsdag 31 oktober en woensdag 1 november
worden de eerste oudergesprekken van dit
schooljaar gehouden. Het zijn gesprekken waarbij
het vooral gaat over de start van dit schooljaar en
het welbevinden van uw kind(eren). Natuurlijk
wordt u ook geïnformeerd over de eerste
vorderingen. Van u horen we graag hoe uw kind de
eerste periode ervaren heeft.
De kinderen krijgen nog geen rapport.
De gesprekken worden gepland op de middagen en
avonden.
Op dinsdag van 16.00 uur – 17.00 uur
18.00 uur – 21.30 uur
Op woensdagmiddag is het mogelijk dat uw gesprek
tussen 14.00 uur en 17.00 uur ingepland wordt;
op woensdagavond van 18.00 – 21.30 uur.
U kunt alleen doorgeven op welke momenten u
verhinderd bent.

Als dat het geval is dan kunt u een mailtje sturen
naar administratie@deleeuwenkuil.nl.
Vermeld daarin:
1.
Uw naam, de namen van uw kinderen en de
groep waarin zij zitten.
2.
De middag of avond dat u niet kunt.
U kunt dit ook telefonisch doorgeven aan de
administratie; tel.nr. 0487-591701
Uw mail of telefoontje moet uiterlijk vrijdag 20
oktober (vrijdag in de herfstvakantie) bij ons binnen
zijn. Direct na de herfstvakantie worden de
gesprekken door ons ingepland en hoort u wanneer
het gesprek plaatsvindt.
Herinnering 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 hebben van de GGD een uitnodiging
ontvangen om deel te nemen aan dit onderzoek.
Wij willen u vragen om, als u dat nog niet gedaan
heeft, de lijst in te vullen. Hoe meer ouders
deelnemen hoe beter het beeld is dat de GGD krijgt.
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.
Informatieavond over verslaving
Op woendag 11 oktober was er in De Rosmolen een
bijeenkomst over verslaving. U heeft hiervoor een
uitnodiging ontvangen bij het vorige Brulletin. De
avond gaf een duidelijk beeld over het ontstaan van
een verslaving en de gevolgen hiervan. Het was een
interessante avond met informatie over alcoholdrugs – en gameverslaving. Zeker in deze tijd waarin
jongeren veel gebruik maken van hun telefoon

(appen, facebook, instagram en spelletjes) is
verslaving een gevaar. Op basisschoolleeftijd hebben
we gelukkig nog niet te maken, met roken, alcohol
en drugs. In de pubertijd en daarna zijn deze
gevaren reeler. Hoe belangrijk dan de rol van ouders
en de omgeving is, werd heel duidelijk.
De aanwezigen, o.a. twee ouders van onze school,
kijken terug op een geslaagde avond.
Voorleeswedstrijd 2017
In de
afgelopen
week
stond het
thema
Kinderboe
kenweek
centraal.
In de
groepen
7, 7/8 en
8 waren de afgelopen weken voorrondes van de
voorleeswedstrijd. De winnaars waren: Cira uit
groep 7, Bram uit groep 7/8 en Pien uit groep 8.
Op 12 oktober vond in de kuil de voorleeswedstrijd
van de school plaats. De jury bestond uit de Carla
(moeder van Jolijn),
Annemiek
(administratie
Leeuwenkuil),
Angelique (moeder
Pim).
Cira begon met
voorlezen uit het
boek “Superjuffie op
kamp”. Daarna heeft
Bram voorgelezen
uit de serie” Leven
van een loser” en
het deel heette flutvakantie.
Pien sloot af met het boek “En
de groeten van groep 8”.
De jury ging overleggen, de
groepen 5, 7, 7/8 en 8 gingen
dansen op het nummer
“Gruwelijk eng” van kinderen
voor kinderen.
Toen kwam meester Ed aan het
woord en vertelde dat de 3de
plaats was gegaan naar.......
Bram. Toen ging het tussen Pien
en Cira. Hij riep ons naar voren en zei dat de 2de
plaats was voor....... Cira. Pien is de winnaar van de
voorleeswedstrijd. Iedereen kreeg een boekenbon.
Pien mag door naar Druten en mag zich een jaar lang
voorleeskampioen van De Leeuwenkuil noemen.

Het was heel leuk om mee te maken!!
Geschreven door: Pien, Cira en Bram.

Groep 4 bezoekt het iXperium in Nijmegen
In de auto’s was het al erg leuk.
Een meneer ging ons daar alles uitleggen op de iPad.
Het waren leuke spelletjes.
Wij gingen elke keer naar de iPad zaal.
De pauze was ook leuk.
We kregen drinken en een chocolaatje.
Het waren veel
leuke spelletjes
op de iPad.
We moesten
bijna weer naar
de auto’s.
Jammer we
gingen weer
naar huis.
Kiki en Elvis
(onze
verslaggevers
uit groep 4)

Informatie van de oudervereniging
Woensdag 25 oktober om 19.30 uur vindt de
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats van de
oudervereniging.
De vergadering wordt gehouden in de kuil van onze
school.
Dit jaar is er geen thema gekoppeld aan de ALV. Dit
omdat er dit schooljaar nog een informatieavond zal
worden gehouden over het nieuwe IKC en over de
mogelijkheid om in het IKC met een continurooster
te gaan werken.
Wij hopen dat u in groten getale aanwezig zult zijn
om te zien wat wij dit jaar weer hebben gedaan
voor de kinderen.
Als bijlage bij dit Brulletin hebben wij de
uitnodiging voor de ALV toegevoegd.
Luizenkammen
Onze kam-ouders zijn regelmatig bezig met
luizenkammen bij de kinderen van school.
Wilt u, als u luizen en/of neten aantreft bij uw
kind, dit alstublieft tijdig melden bij de leerkracht
van het desbetreffende kind? (Niet bij de kamouders)
Hierdoor kunnen wij snel reageren en de groep
eventueel aan een extra kam-beurt onderwerpen!

Fietscontrole
De Oudervereniging gaat op maandag 30 oktober de
fietsen van de kinderen op school controleren.
Wij worden hierbij geassisteerd door Michel v/d
Geer en Ronald Romijnders.
De fietsen worden dan aan een technische controle
onderworpen.
Wilt u ervoor zorgen dat de fietsen van de kinderen
voorzien zijn van een goede verlichting, remmen
etc.?
Wij zoeken voor deze activiteit 4 à 5 ouders die mee
kunnen helpen bij de controle.
Deze controle vindt plaats tussen 8.45 uur en 10.00
uur op het schoolplein.
Heeft u tijd, laat dit dan weten via email:
leeuwenkuil-oudervereniging@spommaasenwaal.nl
Incasso ouderbijdrage
Eind oktober/ begin november zullen de eerste
ouderbijdragen weer worden geïncasseerd.
Wij vertrouwen erop dat u hiermee rekening zult
houden.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Bag2school actie oktober 2017
De Bag2schoolactie heeft weer veel “zakken”
opgebracht. Het totaalbedrag is nog niet bekend,
maar nu alvast bedankt voor de medewerking.

Mad Science
Afgelopen maandag hebben de kinderen een hele
leuke workshop van Mad Science gehad.
Mad Science verzorgt die na schooltijd ook, maar
hier zijn wel kosten aan verbonden die ouders zelf
moeten betalen.
De organisatie valt buiten de verantwoordelijkheid
van de school. U heeft hier eerder al meer
informatie over ontvangen.
Inschrijven kan tot 30 oktober via
http://nederland.madscience.org

Informatie die u ontvangt
Bijlagen bij dit Brulletin:
- Uitnodiging ledenvergadering
Oudervereniging.
- Informatie over tafeltennis tijdens de
gymles.
- Informatie over de ballonnenoptocht.
- Kidsactief.

Het volgende Leeuwenkuil Brulletin verschijnt op
donderdag 27 oktober.
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.

