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

Schooljaar: 2017-2018 nr. 6, 10 november 2017
Agenda:
Komende week start Schoolfruit.
Als wij in het Brulletin spreken over ouders dan bedoelen wij ook
de verzorgers van leerlingen.

In dit Brulletin vooral inbreng van kinderen.
Nationaal Schoolontbijt
’s Ochtends zonder ontbijt naar school gaan is
natuurlijk helemaal niet goed. Dat kan alleen maar
als je meedoet aan het schoolontbijt. Afgelopen
dinsdag 7 november was het weer zo ver. Net als
vorig jaar stonden alle tafels in lange rijen door de
gang van de school. Er is niet alleen gezond en
gezellig gegeten, maar we hebben ook de indruk dat
veel kinderen meer hebben gegeten dan voorgaande
jaren.

Wij willen supermarkt De Plus winkel in Druten heel
hartelijk bedanken voor het ontbijt.
Schoolfruit.
Dit jaar mogen we weer meedoen met het
schoolfruit-project. Dit houdt in dat de kinderen
vanaf volgende week drie keer per week gratis fruit
krijgen. Dit project duurt tot 20 april.
De kinderen maken kennis met soorten die ze
misschien niet zo vaak eten.
Het fruit wordt op dinsdag geleverd. Deze eerste
keer weten we nog niet of dit voor de pauze
gebeurt. De kinderen krijgen achtereenvolgens
banaan, wortel en appel.

Foto’s – filmpjes op site of facebook
We vinden het leuk om foto’s van activiteiten op de
website, op facebook of in het Brulletin te zetten. De
meeste ouders hebben hiervoor op het
aanmeldingsformulier toestemming gegeven.
Een aantal heeft dit niet gedaan en uiteraard
proberen we hier rekening mee te houden. Mocht u
merken dat uw zoon of dochter per ongeluk toch op
een foto staat dan horen wij dat graag zo snel
mogelijk en zullen dat zo mogelijk herstellen.
Het kan zijn dat u enkele jaren geleden toestemming
heeft gegeven, maar nu van mening veranderd bent.
Mocht dat zo zijn dan kunt u dit doorgeven aan onze
administratie. (administratie@deleeuwenkuil.nl).
Als u dit voor 17 november doet dan maken wij de
lijst weer compleet.
TSO (Tussen Schoolse Opvang)
Veel kinderen maken gebruik van de Tussen
Schoolse Opvang. Op de dinsdag en donderdag is dat
bijna de helft van het aantal kinderen dat we op
school hebben. Een flink aantal enthousiaste
vrijwilligers zorgt ervoor dat dit prima georganiseerd
is en goed loopt.
Nu zijn we op zoek naar mensen die ons, tegen een
kleine vrijwilligersvergoeding, daarbij willen helpen.
We zoeken vrijwilligers voor de maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag.
Als u interesse heeft dan kunt u dit laten weten door
een mailtje met uw gegevens te sturen naar
administratie@deleeuwenkuil.nl of door op de
ochtenden te bellen naar 591701. Ook als u maar
één of twee ochtenden wilt meehelpen kunt u dat
doorgeven.

High tea
De kinderen van
groep 3 hebben
de afgelopen
weken ontzettend
goed hun best
gedaan en hard
gewerkt om de
muntjes van PBS
te verdienen.
Vrijdagmiddag 27
oktober was het
dan ook tijd voor
de welverdiende
‘high tea’. De
kinderen hadden
allemaal ontzettende lekkere, gezonde en originele
hapjes meegenomen. Zij hebben deze heerlijk
opgesmikkeld en ook van alles geproefd. Het was
een erg gezellige en smaakvolle middag!

Gr. 4 naar het iXperium in Nijmegen
Bezoek aan het iXperium in Nijmegen door groep 4:
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
uit

Wat gr. 5-6 zoal meemaakt
De juffendag
Wij groep 5/6 hebben 25 oktober juffendag gehad.
We hebben de verjaardag van onze juffen gevierd en
daarna hebben we ze een cadeau gegeven. Het
cadeau was foto`s van ons met gekke bekken.
Het thema ging over Halloween we mochten
allemaal verkleed: de ene een spook, de ander heks
enz. Er werden groepjes gemaakt en met dat groepje
ging je een speurtocht doen. We hebben ook testjes
gedaan zoals twister en in macaroni voelen en dan
raden wat het is, of geblinddoekt allerlei bijzondere
smaakjes proeven. We kregen stukjes fruit en we
hebben letters gekregen. Met al die letters krijg je
een zin. De zin was WE GAAN FILM KIJKEN MET WAT
LEKKERS dus we hebben ook een film gekeken
namelijk: Madagaskar 3 met mandarijn, appels,
komkommers en worst in bladerdeeg. Het was een
fijne dag.
Groetjes Liv de Ruiter groep 5/6
iXperium
We zijn met groep 5-6 bij het Ixperium geweest. In
het begin hebben we een foto gemaakt daarna
werden we in groepen verdeeld. We hadden een
paar opdrachten gedaan, bijvoorbeeld Green Screen.
Daarbij hebben we een foto van internet gepakt en
toen kwam die op het Green screen. We hebben een
leuke of grappige foto gemaakt. We hebben een quiz
gemaakt. Deze quiz over dingen van vroeger, een
hele moeilijke. Daarna zelf een quiz gemaakt. Ook
hebben we met foto’ s van Google een verhaal
gemaakt, we hebben toen over de foto`s heen
gepraat en de foto`s bewerkt. Je liet bijvoorbeeld
een dier praten. We hebben in de grote zaal pauze
gehad daar kregen we ook een snoepje en drinken
bij. We hebben veel dingen geleerd: dingen over
vroeger, Green screen, filmpjes maken.
Het was een leuke dag.
Groetjes Mido groep 5/6
Halloween juffendag.
We waren allemaal verkleed voor juffen dag. We
hebben de juffen verrast met hun verjaardag, ze
wisten er niets van. We gingen een speurtocht doen

en met de letters die we kregen moesten we een zin
maken. De zin was: We gaan een film kijken met wat
lekkers! En we gingen de film Madagaskar 3 kijken.
We hebben de film nog niet helemaal af gekeken,
maar we hadden hele lekkere en gezonde snacks.
We hadden mini worstenbroodjes en appeltjes en
mandarijn en komkommer.
Faya, groep 5/6

Ixperium.
We gingen naar het Ixperium en we hadden het
helemaal niet niet door, dat we daar met laptops
gingen werken. Zoals een quiz maken en een video
maken met plaatjes er doorheen via het Green
screen. We vonden het een erg leuke en leerzame
dag. We deden nog met een computer met een
plaatje, dat ie iets zegt.
Groetjes,
Vera groep 5/6
Bag2school-kinderkunstprijs gr. 6
Bag2school was heel leuk. We moesten allemaal
kleren verzamelen. Alle kinderen van de school
kregen een zak mee naar huis om kleren in te doen.
Deze kleren zijn voor kinderen in arme landen.
Toen moest groep 6 de zakken in de bus doen. Poe
poe wat een werk! We hadden een hele goede
samenwerking.
Als eerste gaan de kleren naar Spanje. Daar worden
ze gesorteerd. Bijvoorbeeld sokken bij sokken,
schoenen bij schoenen enzovoort .
We hopen dat de kinderen het leuk vinden
Er waren wel meer dan 200 zakken. Heel veel dus!
Het was heel leuk.
Groetjes Moon en Lot

Kinderkunstprijs
We hebben met de school meegedaan aan de
kinderkunstprijs.
Toon van Gelder kwam ons uitleg geven over dit
project.
Stap 1 we moesten op bezoek bij ouderen.
Stap 2 we moesten ook een schets maken.
Stap 3 we moesten daarna schilderen.
Stap 4 daarna gingen we stemmen. (Er gingen 5
groepen door)
Stap 5 de schilderijen die de meeste stemmen
hadden gingen naar
Het Streekhistorisch Museum Tweestromenland.
Hier zijn ze vanaf 12 november te bezichtigen.
Het doel van onze schilderijen:
Eenzame ouderen een schilderij geven zodat ze een
mooi schilderij hebben om elke dag naar te kijken en
er van te genieten.
De schilderijen die niet door zijn hebben een mooie
plek gekregen op school. Volgens ons is dat gelukt.
Jami en Rosa
Informatie die u ontvangt
Bijlagen bij dit Brulletin:
- Flyer intocht Sinterklaas
- Kerstoproep spelers
Het volgende Leeuwenkuil Brulletin verschijnt op
vrijdag 24 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.

