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Schooljaar: 2018-2019 nr. 2, 6 september
Agenda:
Ma. 17 sept. Informatieavond over het
Voortgezet Onderwijs (leerjaar 8)
Wo. 26 sept. Start kinderpostzegels voor gr. 7 en 8
Wo.
3 okt. Studiedag voor alle leerkrachten,
samen met De Wijzer. Alle kinderen
zijn vrij.
Als wij in het Brulletin spreken over ouders dan bedoelen wij ook
de verzorgers van leerlingen.

Inloopavond
Afgelopen maandag was de inloopavond voor het
nieuwe schooljaar. Het was goed om te zien dat de
avond druk bezocht is en hoe de kinderen hun
ouders en opa’s en oma’s uitlegden hoe zij overdag
op school leren. Leerkrachten waren “beschikbaar”
om aanvullende informatie te geven en kennis met u
te maken.

Vrije woensdag gr. 1-2 in april
Op vrijdag 19 april vieren we met alle groepen, dus
ook groep 1-2, de Koningsspelen. Omdat ook groep
1-2 op vrijdagochtend naar school moet, zijn de
kinderen op woensdagochtend 17 april vrij. Dit staat
niet in de kalender, maar kunt u wel in uw planning
opnemen.

Ondersteuning gr. 1-2
Al eerder hebben wij u laten weten dat we vanaf
1 oktober op de maandag-, dinsdag en
woensdagochtend een onderwijsassistent als
ondersteuning in groep 1-2 willen zetten. Op
donderdag is er al ondersteuning door Kaylee
Timmers (stagiaire ROC).
We hebben besloten om de ondersteuning al eerder
te beginnen. Vanaf volgende week zal Suzanne van
Es op de maandag- en woensdagochtend al
beginnen.

Informatieavond over het
Voortgezet onderwijs
Op maandag 17 september is er voor de ouders van
leerlingen die in groep 8 zitten een informatieavond
over het voortgezet onderwijs.
De avond wordt op school gehouden, begint om
19.30 uur en duurt ongeveer een uur.

leerlinglijsten
Het binnenkrijgen van de formulieren m.b.t. de
toestemming voor het maken van foto’s en
verspreiden van informatie (deze hebben ouders in
de eerste week ontvangen) blijkt lastig. Op dit
moment is nog een flink aantal formulieren niet
binnen. Volgende week donderdag willen we de
groepslijsten versturen. De gegevens van de
kinderen waarvan we de toestemming op woensdag
12 september nog niet binnen hebben komen niet
op de groepslijsten.

Informatie van buiten de school.
Er is geen informatie van buitenaf.

Bijlagen


Bij dit Brulletin ontvangt u de bouwbrief
over het IKC.

Het volgende Brulletin ontvangt u op 20 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.

