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Schooljaar: 2018-2019 nr. 3, 20 september
Agenda:
Wo. 26 sept. Start kinderpostzegels voor gr. 7 en 8
Do. 27 sept. Viering hoogste punt nieuwbouw IKC
Wo.
3 okt. Studiedag voor alle leerkrachten,
samen met De Wijzer en de
Kinderopvang. Alle kinderen zijn vrij.
Ma 22 t/m wo. 24 okt. Back2school actie.
Wo.
31 okt. Oudergesprekken.
Do.
1 nov. Oudergesprekken.
Als wij in het Brulletin spreken over ouders dan bedoelen wij ook
de verzorgers van leerlingen.

Kinderen. Wanneer ze het boek uit hebben, leggen
ze hem weer terug in het zwerfboekenstation.
Ze mogen dan weer een ander boek mee naar huis
nemen (1 boek per keer). Heeft u boeken (of
tijdschriften) voor in het zwerfboekenstation? Graag
voorin “zwerfboek” schrijven, zodat ze niet
verwisseld worden met andere boeken. Deze
boeken kunnen bij de administratie ingeleverd
worden. Het is de bedoeling dat de zwerfboeken
blijven zwerven. U krijgt uw boek dus niet terug van
de school.

Vrij met Hemelvaart en de vrijdag erna

Viering hoogste punt nieuwbouw IKC

In de kalender ontbreken twee vrije dagen. Op
Hemelvaartsdag en de vrijdag erna zijn de kinderen
vrij. Het gaat om donderdag 30 mei en vrijdag 31
mei 2019.

Op donderdag 27 september wordt het hoogste
punt van het nieuwe IKC gebouw bereikt. Dit is een
echt feestelijk moment dat natuurlijk gevierd gaat
worden. Uit elke groep (3 t/ 8) zijn vier kinderen
gekozen om hierbij aanwezig te zijn.

Kinderboekenweek 2018
Van 3 t/m 14 oktober is het Kinderboekenweek met
als thema vriendschap: Kom erbij!
Op donderdag 4 oktober is de opening van de
Kinderboekenweek op De Leeuwenkuil. Om
halfnegen barst het feest los en zingen en dansen wij
op het schoolplein. U bent van harte welkom om
mee te dansen en te zingen dus; kom erbij!
De Kinderboekenweek staat in het teken van
leesbevordering. Daarom zijn wij opzoek naar extra
leesboeken voor de kinderen op school:
Leeshoeken: Er komen drie mooie leeshoeken in de
school. Wij zijn opzoek naar boeken met het thema
vriendschap. Heeft u thuis boeken liggen die passen
bij dit thema en die wij mogen lenen dan horen wij
dat graag. Zorg ervoor dat de naam van uw kind en
de groep waarin hij of zij zit in het boek vermeld
staat. U krijgt het boek dan na de
Kinderboekenweek weer terug. De boeken kunt u
inleveren bij de juf of meester van uw kind.
Zwerfboekenstations: Bij iedere uitgang (onder-,
midden- en bovenbouw) komt een
zwerfboekenstation. De boeken, die hierin liggen,
mogen mee naar huis genomen worden door de

Back2school
Ook de oudervereniging heeft haar taken voor het
schooljaar 2018-2019 weer opgepakt. Eind oktober
willen zij de actie Bag2school organiseren. Het doel
is zoveel mogelijk oude kleding in te zamelen.
De actie staat gepland in de week na de
herfstvakantie. Op maandag 22, dinsdag 23 en
woensdagochtend 24 oktober kunt u de kleding
weer op school inleveren. Op 24 oktober wordt de
kleding door Bag2school bij ons opgehaald.
Vorig keer was de actie een groot succes. We hopen
ook dit keer ook weer veel op te halen. U kunt alvast
beginnen met uitzoeken en verzamelen.

Gevonden voorwerpen
Na vijf weken school is de mand met
“achtergebleven” kleding, drinkbekers en
broodtrommels weer aardig gevuld. Wij willen u
vragen om hier, samen met de kinderen, op te letten
en er zo voor te zorgen dat alles ook weer
thuiskomt. Nu is het zaak om, als u iets mist, uw kind
te vragen om de mand eens te doorzoeken en de
spullen weer mee te nemen.

Bijlagen
Stagiaires
Suzanne Haze studeert aan de HAN Pabo in
Nijmegen. Vorig schooljaar heeft zij ook al
stagegelopen bij ons op
school. Dit schooljaar is zij
gestart in groep 6 (juf
Marjolijn en meester Mari)
op de woensdag en
donderdag.

Mijn naam is Charlotte Melein en sinds februari
2018 ben ik begonnen met de pabo aan de HAN.
Sommigen van jullie hebben mij misschien al op
school gezien. Ik loop stage in groep 5 bij juf
Margreet en juf Maria op donderdag en
vrijdagochtend. Ik ben 6 september begonnen en zal
tot januari 2019 blijven.
Naast dat ik met heel
veel plezier en
enthousiasme ben
begonnen aan de pabo,
werk ik ook nog een dag
als logopedist bij
Logopedie Kinderpraktijk
in Culemborg. Ik heb veel
gewerkt met kinderen
met een beperking; lichamelijk, verstandelijk of
allebei, maar nu werk ik binnen de praktijk vooral
met peuters, kleuters en kinderen uit groep 3 en 4
op peuterspeelzalen en scholen.
Thuis ben ik vooral moeder van onze twee dochters
van 11 en 14 jaar, lees ik graag (ook voorlezen), en
ben ik graag buiten. Wandelen met de hond,
rommelen in de tuin of met paard en pony’s, of
lekker in de zon een kopje theedrinken.
Ik hoop een fijne, leerzame stage te mogen ervaren
in groep 5 met juf Maria en met jullie kinderen. Ik
hoop jullie op school te ontmoeten, ik heb er zin in!
Hartelijke groet, Charlotte Melein

Er is geen informatie van buitenaf.





Kindervoorstelling in het Agoratheater in
Druten.
Lauwse kindermiddag in de Rosmolen.
Brief over de sportweek.

Het volgende Brulletin ontvangt u op 4 oktober.

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.

