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

Schooljaar: 2017-2018 nr. 5, 27 oktober 2017
Agenda:
Ma.
30 okt. Controle fietsverlichting door
de oudervereniging.
Di.
31 okt. Oudergesprekken.
Di.
31 okt. Leerlingpanel
Wo.
1 nov. Oudergesprekken.
Di.
7 nov. Nationaal schoolontbijt.
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.

Inroosteren oudergesprekken
Volgende week dinsdag en woensdag worden de
eerste oudergesprekken van dit schooljaar
gehouden. Voorafgaand aan de gesprekken kunt u
bij de groepen 3 t/m 6 werk van kinderen inkijken.
Aangezien in de groepen 7 en 8 de verwerking van
de lessen digitaal gebeurt (via Snappet) ligt er bij
deze groepen geen map.
Onze wens om tegemoet te komen aan de voorkeur
die ouders hebben voor het tijdstip van het
oudergesprek, wordt onze valkuil.
Bij het inroosteren van de gesprekken lopen wij
tegen het probleem aan dat ouders te veel
blokkades doorgeven. Dit maakt het inroosteren van
de gesprekken onmogelijk.
De data voor de oudergesprekken zijn al in juni
bekend. We gaan ervan uit dat ouders bij het
plannen van andere activiteiten hier rekening mee
houden. Het blokkeren van de middagen in verband
met het werk is begrijpelijk, maar met bijvoorbeeld
sportactiviteiten kunnen we geen rekening houden.
Voor de volgende ronde van de oudergesprekken
(op 20 en 22 februari) zullen we de planning anders
gaan organiseren. Wij laten u op tijd weten hoe dit
zal gaan.

Nationaal Schoolontbijt
Het is belangrijk om de dag te beginnen met een
goed ontbijt. Dit geeft energie voor de rest van de
ochtend.
Op dinsdag 7 november doet onze school weer mee
aan het Nationaal Schoolontbijt. Dit betekent dat de
kinderen deze ochtend niet thuis hoeven te eten,
maar dat we met elkaar op school ontbijten.
Het ontbijt wordt in de gangen gehouden. We zitten
dan aan een lange sliert van tafels door de gang
heen.
We vragen de kinderen een bord, een beker en
bestek mee te nemen. Het is handig om deze in een
plastic tas mee te geven met daarop de naam van
het kind. De kinderen kunnen dit op maandag
6 november al mee nemen.
Schoolfruit.
Dit jaar mogen we
weer meedoen met
het schoolfruitproject. Dit houdt in
dat de kinderen
vanaf de week van
13 november drie
keer per week gratis fruit krijgen. Dit project duurt
tot 20 april. U krijgt bericht over de soort fruit, maar
het is ook de bedoeling dat de kinderen kennis
maken met soorten die ze misschien niet zo vaak
eten. Binnenkort meer hierover.
Krentenbaard
Er is krentenbaard geconstateerd in groep 4.
Krentenbaard is een oppervlakkige infectie van de
huid, veroorzaakt door bacteriën. De infectie zit
meestal in het gezicht rond de neus of mond, maar
kan zich ook op andere plaatsen voordoen.
De verschijnselen zijn;
In het begin met een blaasje dat openbarst en
waarop een gele korst ontstaat.
Vervolgens breiden de plekken zich uit, zodat het
lijkt alsof het kind een baard van krenten heeft.

Iemand met krentenbaard kan gewoon naar school
omdat je al besmettelijk bent voordat er
verschijnselen optreden. De bacterie kan ook
verspreid worden door iemand zonder klachten. Let
daarom extra op hygiëne. De GGD adviseert om naar
de huisarts te gaan voor behandeling van
krentenbaard. Voor meer informatie/ vragen kunt u
terecht op de site van de GGD.
Incasso TSO
In de eerste week van november gaat de Tussen
Schoolse Opvang de automatische incasso over de
periode Augustus (3 dagen)/September/Oktober
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 op via het
telefoonnummer 06-12684459 (maandag t/m vrijdag
tussen 18.00- 19.00 uur).
Ook kunt u mailen: overblijven@deleeuwenkuil.nl
Tip: schrijf zelf op de kalender wanneer uw
kind(eren )is/ zijn overgebleven.
leerlingpanel
Volgende week woensdag is er weer een
bijeenkomst van het leerlingpanel. De groepen
5 t/m 8 kiezen elk twee kinderen die meedoen aan
dit panel. Samen met meester Henk worden allerlei
onderwerpen besproken die te maken hebben met
de school en het onderwijs. Dit zijn de onderwerpen
die door alle kinderen in de verschillende groepen
bedacht zijn.
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.?
Opbrengst Bag2school actie
In het vorige Brulletin heeft u op de foto kunnen zien
dat de opbrengst van de Bag2schoolactie weer
geweldig was. Het bedrag dat de oudervereniging
met de actie heeft binnengehaald is € 411. We zijn
hier heel blij mee.
De PBS beloning in gr. 1-2
We hebben een PBS-beloning verdiend!!!
Afgelopen week hadden we de mapjes vol met
munten. Dat betekent dus dat we een beloning

mochten kiezen
en dat deden we
dan ook
democratisch.
Eerst bedachten
we allemaal
verschillende
beloningen. Het mocht geen geld kosten, we
moesten het op school kunnen uitvoeren en
iedereen moest eraan mee kunnen doen. Een greep
uit de vele ideeën: van discofeest, naar een

speeltuin, naar het bos tot het leukste speelgoed
meenemen en ermee mogen spelen, lang buiten
spelen, een film kijken met een pyjama aan of een
knuffel meenemen. Hier hebben we een top 3
uitgekozen en daarna mocht iedereen 1 stem
uitbrengen. En ja hoor….., de kinderen kozen voor
een film in de klas en omdat we toch al met het
heksenthema bezig waren hebben we donderdag
een stukje van de film ‘Foeksia de miniheks’
bekeken. En volgende week kijken we de film af.
Gezellig hoor!!!
Gr. 3 naar het bos
Vrijdagmiddag 13 oktober is groep 3 naar het bos in
Bergharen geweest. We hadden geluk, want het was
erg mooi weer! Samen met de moeders die reden,
hebben de kinderen in groepjes door het bos
gelopen en ondertussen hebben de kinderen
ontzettend veel gezien en verzameld. De kinderen
hadden een
blaadje
meegekregen met
daarop
afbeeldingen van
verschillende
blaadjes en
zaden. Op deze
manier konden zij
de gevonden
bladeren, takken,
kastanjes, eikels
en paddenstoelen
vergelijken en

kijken bij welke boom het hoorde. Op de grote
zandvlakte hebben de kinderen daarna ook nog
heerlijk gerend, gespeeld, in bomen geklommen,
hutten gebouwd en zichzelf ingegraven. Kortom: we
kunnen spreken van een geslaagde middag en een
leuke afsluiting voor de herfstvakantie!
Schoolmaatschappelijk werk
Mag ik mij even voorstellen….?
Mijn naam is Suzan Greutink en ik ben
schoolmaatschappelijk werker op de school van uw
kind (eren).
Als schoolmaatschappelijk werker kan ik met u mee
denken over situaties waar u tegen aan loopt
rondom de opvoeding en ontwikkeling van uw kind.
Bijvoorbeeld bij vragen op gebied van school, de
thuissituatie of het gedrag en de ontwikkeling van
uw kind(eren).
Voor meer informatie kunt u mij bereiken via de
leerkracht of intern begeleider van de school of per
mail s.greutink@nim.nl. Op school is een uitgebreide
folder aanwezig met daarin informatie over het
schoolmaatschappelijk werk en over de vraag wat ik
voor zou kunnen betekenen.
Al is uw vraag voor uw gevoel nog zo klein, schroom
vooral niet om contact op te nemen, ik denk graag
met u mee. Kleine vragen kunnen grote vragen
worden als u te lang wacht.
Met vriendelijke groet,
Suzan Greutink
s.greutink@nim.nl of
0634000419

Informatie die u ontvangt
Bijlagen bij dit Brulletin:
- Informatie over de Kinderkunstprijs.

Het volgende Leeuwenkuil Brulletin verschijnt op
donderdag 9 november.
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.

