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Schooljaar: 2018-2019 nr. 1, 23 augustus 2018
Agenda:
Vr. 22 aug. Presentatie Mad Science
Ma. 3 sept. Informatieavond nieuwe schooljaar
Ma. 17 sept. Informatieavond over het
Voortgezet Onderwijs (leerjaar 8)
Als wij in het Brulletin spreken over ouders dan bedoelen wij ook
de verzorgers van leerlingen.

Goede start van het nieuwe schooljaar
De eerste week van dit nieuwe schooljaar zit er al
weer bijna op en de vakantie lijkt ver achter ons.
Gelukkig is iedereen veilig thuisgekomen en we
hopen ook goed uitgerust. Ook dit jaar zijn bijna alle
groepen weer verhuisd. Alle groepen hebben een
goede start gemaakt. Dat geldt ook voor de nieuwe
collega’s, juf Margreet, juf Bianca, juf Janou en juf
Jessica. De eerste drie hebben zich voor de vakantie
al voorgesteld, juf Jessica doet dit verderop in dit
Brulletin.
We hebben deze week in de bovenbouw en de
onderbouw ook de volgende stap gezet in de
ontwikkeling van het onderwijsconcept Begeleid
leren (de middenbouw start volgende week). We
hebben hierover voor de vakantie al iets geschreven.
Als we wat verder op weg zijn zullen we u hier
verder over blijven informeren.
In oktober houden we een informatieavond met als
thema de ontwikkelingen op school richting het
begeleid leren.

Kalender/ schoolgids schooljaar 2018-2019
De kinderen hebben voor de vakantie de kalender
voor 2018-2019 meegekregen. Mocht dit bij u niet
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 bij “ouders”.
Ook de nieuwe schoolgids zal volgende week digitaal
via de site te bekijken zijn.

Informatieavond
Op maandag 3 september willen wij u meer
vertellen over het onderwijs zoals dit in de groep van
uw kind gegeven wordt.
Wij doet dit in de vorm van een inloopavond. U bent
welkom van 17.30 uur tot 19.00 uur. U ontvangt
hiervoor nog een aparte uitnodiging.

Lijst van de groep van uw kind
Aan het begin van elk schooljaar krijgt u ook digitaal
de leerlingenlijst van de groep waar uw kind in zit.
Door de nieuwe wet op de privacy moeten ouders
hier nu jaarlijks toestemming voor publicatie geven.
Zodra dit afgerond is, zullen wij de lijsten mailen.
Als bij u het adres of telefoonnummer veranderd is,
kunt u dit voor volgende week woensdag nog
doorgeven aan de administratie.

Werkzaamheden juf Greetje op school
In de schoolgids staat beschreven hoe de
leerlingenzorg op De Leeuwenkuil is geregeld.
Als Intern Begeleider ben ik nauw betrokken bij de
uitvoering van deze leerlingenzorg binnen de
school.
Om deze leerlingenzorg goed op te zetten is er een
aantal jaren voor gekozen om mij als Intern
Begeleider 4 dagen per week daarvoor in te zetten.
In die 4 dagen kon ik samen met het team systemen
uitwerken waarmee de leerlingenzorg goed
georganiseerd werd.
Komend schooljaar ga ik 2 dagen per week werken
op De Leeuwenkuil. Dit heeft enerzijds te maken met
de krimp van het aantal leerlingen en het feit dat het
systeem van de leerlingenzorg op orde is en
anderzijds vanwege mijn werkzaamheden
gedurende 2 dagen voor het Centrum Passend
Onderwijs. Daar werk ik als coördinator CPO Maas
en Waal en als schoolcontactpersoon op
verschillende scholen van het
samenwerkingsverband. Mijn belangrijkste taak op
De Leeuwenkuil zal bestaan uit het adviseren en
ondersteunen van de leerkrachten als het gaat om

zorg over leerlingen. Het goed volgen en monitoren
van wat er binnen de groepen zich afspeelt en daarin
samen met de leerkrachten bespreken wat er nodig
is. Daarnaast onderhoud ik contacten met externe
begeleiders vanuit Passend Onderwijs. Mijn
werkdagen zijn: dinsdagmiddag, donderdagochtend
en vrijdag.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd.
Met vriendelijke groet, Greetje ter Bork

Snappet in groep 6
Twee jaar geleden zijn we begonnen met de
invoering van Snappet in groep 8 en vorig jaar is
groep 7 ermee begonnen. Nu zijn we met groep 6
gestart. Snappet maakt het mogelijk om de leerstof
van rekenen, taal/ spelling en begrijpend lezen
digitaal te verwerken. Na de instructie door de
leerkracht gaan de kinderen de leerdoelen op het
chromebook inoefenen. De leerkracht kan op zijn
eigen computer zien hoe dit bij de kinderen gaat en
ingrijpen als een kind de stof nog niet snapt. Ook
krijgt de leerkracht een overzicht van zijn groep wat
al wel goed gaat en wat nog meer inoefening vraagt.
Ook kan voor kinderen extra oefenstof ingepland
worden of kunnen kinderen zelf extra gaan oefenen
als zij dit graag willen.
Tijdens de informatieavond van 3 september kan uw
kind u meer over Snappet uitleggen.

Wie helpt ons bij het luizenkammen
De groep ouders die na elke vakantie weer helpt bij
het luizenkammen is op zoek naar “vers bloed”. Er
zijn eind vorig jaar ouders gestopt en ook hier geldt
dat hoe meer mensen meehelpen hoe sneller de
klus geklaard is. Er wordt na elke vakantie op
woensdagochtend gekamd (8.30 uur tot 10.00 uur)
en soms moeten groepen na enige tijd nog een keer
nagekeken worden.
We kunnen uw hulp goed gebruiken. Het mogen
natuurlijk ook oma’s of opa’s zijn. U kunt u
aanmelden bij de administratie
(administratie@deleeuwenkuil.nl)

Onderwijsassistent
Voor de zomervakantie hebben wij u geschreven dat
mw. Kim Jansen als onderwijsassistent bij ons zou
komen werken. In de eerste week van de vakantie
liet zij ons weten dat zij toch bij haar huidige
werkgever blijft. Na een sollicitatieprocedure in de
vakantie hebben wij mw. Jesscia Knoet gevraagd om
bij ons als onderwijsassistent te komen werken. Zij
wil dit graag doen en stelt zich hieronder aan u voor.

Jessica Knoet stelt zich voor
Beste ouders/verzorgers en leerlingen van De
Leeuwenkuil,
Een nieuw gezicht op school, daarom zal ik me even
voorstellen.
Mijn naam is Jessica Knoet en ik kom het team op De
Leeuwenkuil versterken als onderwijsassistent in de
middenbouw. Ik volg deeltijd een studie aan de pabo
te Nijmegen en hoop over twee jaar als leerkracht
aan de slag te kunnen. Het is voor mij natuurlijk heel
prettig dat ik de kans krijg om buiten mijn stage om
in de praktijk ervaring op te doen en leerlingen te
helpen die net even wat meer aandacht nodig
hebben. Daar heb ik dan ook erg veel zin in. Ik woon
in Deest en maak graag een wandeling in de
omgeving om te genieten van de mooie natuur om
ons heen. Oorspronkelijk kom ik uit de stad Utrecht
en ik kan me dan ook nog
steeds verwonderen over de
plek waar ik woon en hoe
mooi het hier eigenlijk is. Ik
hoop er samen met u en het
team van De Leeuwenkuil een
mooi jaar van te maken. Als u
nog vragen heeft, kunt u mij
altijd even aanspreken, ik ben
aanwezig op de maandag-, dinsdag-, woensdag- en
vrijdagochtend.
Vriendelijke groet, Jessica Knoet

Janou Kuypers stelt zich voor
Mijn naam is Janou
Kuypers. Ik ben 22 jaar en
ik kom uit Druten.
Momenteel studeer ik aan
de Pabo in Nijmegen. Het
laatste studiejaar is
aangebroken en dat
betekent dat ik mijn LIOstage (leerkracht in
opleiding) mag gaan lopen. Het komende jaar loop ik
stage in groep 4 bij jullie op De Leeuwenkuil.
Ik kijk erg uit naar komend schooljaar!
Mochten jullie vragen hebben, loop dan gerust even
binnen.
Tot ziens, Janou Kuypers

Informatie van buiten de school.
Mad Science
Op vrijdag 24 augustus komt één van de Mad
Science professoren een spectaculaire Science show
op onze school verzorgen. Hierna kunnen de
kinderen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de
nieuwe naschoolse wetenschap en techniekcursus.

Zij worden vanaf 13-9-2018 iedere donderdag, zes
weken lang, meegenomen in de wondere wereld van
experimenten, proefjes en demonstraties!
Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de
wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd
worden. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag
als wetenschapper.
Van lessen over zonnestelsels en slijm tot de wereld
van raketten en scheikunde. Er komt van alles aan
bod! Na afloop van de show worden
inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven.
LET OP! Inschrijven kan t/m 3-9-2018 en vol=vol.
Nu al nieuwsgierig? Kijk snel voor een overzicht van
data en tijden op onze site
nederland.madscience.org en klik direct op het
inschrijfformulier.
Aan het deelnemen aan de lessen zijn kosten
verbonden en deze moeten door de ouders zelf
betaald worden.

KWF KinderLoop! Doe je ook mee?
Over enkele weken is het al zover… de SamenLoop
voor Hoop te Beneden-Leeuwen!
Tijdens deze 24-uurs wandelestafette proberen we
zoveel mogelijk geld op te halen voor het KWF t.b.v.
kankeronderzoek.
Nieuw onderdeel van de SamenLoop is de
KinderLoop. Helaas kunnen ook kinderen in hun
omgeving te maken krijgen met kanker of worden ze
zelf door deze ziekte getroffen. Door ook kinderen
mee te laten doen aan dit evenement willen we
“kanker” bespreekbaar voor ze maken en ook de
kinderen actief maken om geld in te zamelen voor
dit goede doel.
De KinderLoop duurt 24 minuten en start om 16.30
uur op zaterdag 15 september. We lopen met de
kinderen hetzelfde parcours als de deelnemers aan
de SamenLoop zelf, een rondje rondom de Wiel.
Daarnaast is er een kinderplein ingericht op het
evenemententerrein met divers vermaak. Voor
€ 2,00 kan er een spellenkaart gekocht worden
waarmee de kinderen aan allerlei activiteiten
kunnen deelnemen. Uiteraard gaat de volledige
opbrengst hiervan ook naar het KWF. Voorafgaand
aan de KinderLoop zal er een dansvoorstelling zijn
van dansschool Just Dance en zullen zij de warmingup verzorgen voordat we gaan starten.
Deelname aan de kinderloop is gratis en is bedoeld
voor kinderen tot circa 12 jaar. Iedere deelnemer
ontvangt voor aanvang een paars KWF shirt en na
afloop een goodie-bag.
Schrijf je vandaag nog in door het inschrijfformulier
te downloaden vanaf onze site
www.kwfkinderloop.nl of stuur een mail naar
kinderloop2018@gmail.com zodat het
inschrijfformulier naar u gemaild kan worden.

Bijlagen
-

Brief mw. Lia van Meegen (bestuurder SPOM
over de bouw van het IKC).

Het volgende Brulletin ontvangt u op 6 september.

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.

