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Schooljaar: 2018-2019 nr. 4, 4 oktober
Agenda:
Ma 15 t/m vr. 19 oktober herfstvakantie.
Ma 22 t/m wo. 24 okt. Back2school actie.
Wo.
24 okt. Jaarvergadering oudervereniging.
Ma.
29 okt. Controle fietsen.
Wo.
31 okt. Oudergesprekken.
Do.
1 nov. Oudergesprekken.
Ma.
5 nov. Studiedag (kinderen zijn dan vrij)
Di.
6 nov. Nationaal Schoolontbijt.

Als wij in het Brulletin spreken over ouders dan bedoelen wij ook
de verzorgers van leerlingen.

Oudergesprekken
Op woensdag 31 oktober en donderdag 1 november
worden de eerste oudergesprekken van dit
schooljaar gehouden. Het zijn gesprekken waarbij
het vooral gaat over de start van dit schooljaar en
het welbevinden van uw kind(eren). Natuurlijk
wordt u ook geïnformeerd over de eerste
vorderingen. Ouders met een kind in groep 2
hebben het gesprek in december. Dit in verband met
“het samengaan met groep 3”. Zij krijgen daarover
later nog informatie.
Net als vorig schooljaar ontvangt u van ons een
uitnodiging met een datum en tijd. Deze ontvangt u
op donderdag 11 oktober. Kunt u niet op de voor u
ingeplande tijd naar het gesprek komen, dan kunt u
onderling met een andere ouder ruilen. Wij vragen u
dit dan uiterlijk twee dagen voor het gesprek via de
mail aan de leerkracht door te geven. Om het ruilen
mogelijk te maken kunt u gebruik maken van de
groepslijst met contactgegevens die wij op
14 september digitaal naar u toegestuurd hebben.
Vorig schooljaar waren wij heel tevreden over deze
manier van plannen. We verwachten dat dit ook nu
weer zo zal zijn.
Omdat de gesprekken ook in de middag gevoerd
zullen worden, willen wij graag weten wie in de
gelegenheid is om ’s middags te komen. Wij vragen u
om uiterlijk maandag 8 oktober aan de leerkracht
van uw kind door te geven als u ’s middags wel

ingepland kunt worden. U kunt dit doen door een
mail naar de desbetreffende leerkracht te sturen. De
middaggesprekken zullen op de woensdag gevoerd
worden tussen 14.00 uur en 17.00 uur. En op de
donderdag van 15.45 uur tot 17.00 uur. Wij hopen
dat genoeg ouders in de gelegenheid zijn om
woensdagmiddag te komen zodat het op de
avonden minder druk wordt.

Nationaal schoolontbijt 2018!
Het is belangrijk om de dag te beginnen met een
goed ontbijt. Dit geeft energie voor de rest van de
ochtend.
Op dinsdag 6 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. Kinderen
zitten dan aan een lange rij 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 dinsdagochtend
meenemen.

Culturele voorstelling
Ook dit schooljaar willen we onze kinderen kennis
laten maken met cultuur.
Binnenkort gaan we met onze leerlingen genieten
van de volgende voorstellingen:
Groepen 1/2/3: Maandag 8 oktober: ‘Vos en Haas’
in Dreumel (met de bus) om 09:00 uur.
Groepen 4 en 5: Donderdag 25 oktober voorstelling:
‘Buiten de lijntjes’ in de Rosmolen om 10.30 uur.
Groepen 6 en 7: Vrijdag 30 november: ‘De wolf is
terug’ in de Rosmolen om 13.30 uur.
Groepen 8: Woensdag 7 november: ‘Oh oh Othello’
in de Rosmolen om 09.00 tot 10.30 uur.

Schoolfruit
Onze school is één van de 3008 basisscholen die dit
schooljaar mag meedoen aan het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma.
Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangt
onze school drie gratis porties groente en fruit per
leerling per week.
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.

Incasso Tussen Schoolse Opvang
(overblijven)
Vrijdag 26 oktober gaat de Tussen Schoolse Opvang
de automatische incasso over de periode Augustus
/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.

Controle van de fietsen

Bereikbaarheid leerkrachten
Leerkrachten hebben tussen de middag overleg met
elkaar van 11.55 uur tot 12.15. In deze tijd zijn de
leerkrachten niet bereikbaar (ook niet telefonisch).
Uiteraard kunt u op andere tijden altijd met uw
vragen of opmerkingen bij hen terecht.

Jaarvergadering oudervereniging
Op woensdagavond 24 oktober heeft de
oudervereniging haar jaarvergadering. Deze begint
om 19.30 uur en wordt op school gehouden (In de
kuil). Aansluitend willen wij ouders meer vertellen
over het onderwijs op onze school, de
ontwikkelingen die er zijn en op welke wijze wij
samen met de andere partners (Kinderopvang,
peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en De
Wijzer) invulling willen geven aan het nieuwe IKC in
Beneden-Leeuwen. We willen de avond afsluiten
rond 21.15 uur.

Back2school
We willen u nog even herinneren aan het volgende:
Eind oktober wil de oudervereniging 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. We
hopen weer op een mooi resultaat.

De dagen worden weer korter, het is sneller donker.
Dat betekent dat kinderen (mogelijk) vaker in het
donker moeten fietsen. De oudervereniging neemt
al jaren het initiatief om, samen met de plaatselijke
rijwielhandelaren, de verlichting van de fietsen te
controleren. Dit gaat nu op maandag 29 oktober
gebeuren.
Informatie van buiten de school.
Er is geen informatie van buitenaf.
Bijlagen
 Bij dit Brulletin ontvangt u een brief van
Actief Maas en Waal.
Het volgende Brulletin ontvangt u op 25 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.

