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Schooljaar: 2018-2019 nr. 5, 25 oktober
Agenda:
Ma. 29 okt.
Wo. 31 okt.
Do. 1 nov.
Ma. 5 nov.
Di.
6 nov.
Wo. 7 nov.
Wo. 7 nov.
Ma. 12 nov.

Controle fietsen.
Oudergesprekken.
Oudergesprekken.
Studiedag (kinderen zijn dan vrij).
Nationaal Schoolontbijt.
Culturele voorstelling gr. 8.
Informatieavond andere schooltijden
Start schoolfruit. Welke dagen
kinderen fruit krijgen is nog niet
bekend.
Vr. 30 nov. Culturele voorstelling gr. 6 en 7.
Wo. 5 dec. Sinterklaas op De Leeuwenkuil.

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). De uitnodiging
voor deze gesprekken heeft u in de week voor de
herfstvakantie ontvangen.

Ouderenquête juni 2018
In de bijlage vindt u de resultaten van de
ouderenquête die wij in juni 2018 hebben
gehouden. Onze school heeft met 61% het hoogste
deelnamepercentage gehaald binnen SPOM.
Over het algemeen zijn wij tevreden over de
resultaten (scores tussen 1 en 4 waren mogelijk).
Samen met het team en de medezeggenschapsraad
gaan we bespreken welke acties wij naar aanleiding
van de resultaten willen gaan uitvoeren.

Klankbordgroep van ouders
Ook dit schooljaar wil ik graag “in gesprek” gaan met
ouders over het onderwijs en de ontwikkelingen bij
ons op school. De afgelopen jaren heb ik dit o.a.
gedaan met een klankbordgroep. Van twee kinderen

uit elke groep kan hier een van de ouders aan
meedoen.
Dit schooljaar komen we bij elkaar op de maandagen
10 december, 18 maart en 3 juni (19.30 uur tot
21.00 uur).
Mocht u mee willen doen dan kunt u dit tot
9 november een mailtje sturen naar
administratie@deleeuwenkuil.nl. Vermeld daarbij de
naam van uw kind en de groep waar hij of zij in zit.
m.vr.gr. Henk Brakel

Schoolontbijt 2018
Dinsdag 6 november houden we het schoolontbijt.
Omdat we de dag ervoor een studiedag hebben
mogen de kinderen op vrijdag 2 november de tas
met bord, beker en bestek al meenemen. We gaan
dan “de tafels neerzetten en dekken”.

Informatieavond schooltijden
Op woensdagavond 7 november willen wij een
informatieavond houden over “veranderende
schooltijden”. U heeft hiervoor al eerder een
uitnodiging ontvangen.
De avond begint om 19.30 uur in De Rosmolen. Als u
zich nog niet heeft opgegeven voor deze avond dan
kan dat nog tot donderdag 1 november.
(administratie@deleeuwenkuil.nl)

Voorstelling Houtje Touwtje: Vos en Haas
Maandag 8 oktober hebben de kinderen van groep
1, 2 en 3 een voorstelling van Houtje Touwtje
bijgewoond. Met de bus naar Dreumel, het leek wel
of we op schoolreisje gingen! De voorstelling ging
over de twee vrienden ‘Vos en Haas’.
Terwijl haas een boek zit te lezen is vos zich aan het
vervelen. Op dat moment hoort vos dat haas wel zou
willen leven als in een sprookje. Dus vos besluit iets
spannends te gaan doen met Ever het everzwijn. Hij
zou haas graag willen redden van iets gevaarlijks,
zoals in veel sprookjes gebeurt met ridders en

prinsessen. Maar Ever het everzwijn komt wel met
een heel gevaarlijk plan……
Met veel humor en een goede dosis spanning
hebben de kinderen met veel plezier naar de
voorstelling gekeken.

Groep 3 en 4 naar het bos
Vrijdagmiddag 12 oktober zijn de groepen 3 en
4 naar het bos in Bergharen geweest. We hadden
geluk, want het was prachtig weer! Samen met de
moeders die reden, hebben de kinderen in groepjes
door het bos gelopen en ondertussen hebben de
kinderen ontzettend veel gezien en verzameld. Op
de grote zandvlakte hebben de kinderen ook nog
heerlijk gerend, gespeeld, in bomen geklommen,
hutten gebouwd en zichzelf ingegraven. Kortom: we
kunnen spreken van een geslaagde middag en een
leuke afsluiting voor de herfstvakantie!

vastgeklemd houden zonder daarbij hun handen te
gebruiken. Moeilijk joh!
Ook werd de voorleeswedstrijd gehouden.
Er waren 3 kandidaten: Sam Hol, Line Romijnders en
Liv de Ruiter.
Alle drie hebben ze mooi en duidelijk voorgelezen.
De jury, die bestond uit meester Henk, juf Dayenne
en juf Dorothé, vond het dan ook heel lastig om een
keuze te maken.

Uiteindelijk werd Line Romijnders gekozen tot
voorleeskampioen van de Leeuwenkuil.
Zij mag onze school gaan vertegenwoordigen bij de
Maas en Waalse voorleeswedstrijd. Alvast heel veel
succes!

Opbrengst Back2school

Kinderboekenweek
Op donderdag 18 oktober hebben we met de hele
school de Kinderboekenweek feestelijk afgesloten in
de gymzaal.
Iedere groep
had in de klas
een boek
gemaakt en
deze boeken
werden
gepresenteerd.
Voor het
allermooiste
boek was er een prijs en wat bleek?: alle groepen
vielen in de prijzen!
Alle kinderen kregen namens de oudervereniging
een mooie boekenlegger, met het logo van de
Leeuwenkuil erop, aangeboden.
Tussendoor hebben we lekker gedanst op
“Kom erbij!”.
Dat gebeurde op een speciale manier, namelijk met
de hartendans. Hierbij moesten de kinderen een
papieren hartje tussen hun voorhoofden

Afgelopen dinsdag heeft er in De Gelderlander al een
leuk artikel gestaan over onze Back2school actie.
Nog leuker is de opbrengst, 1579 kg. is er opgehaald.
Dit levert het mooie bedrag van € 473,70 op.
Iedereen bedankt voor het “opruimen”.

Informatie van buiten de school.

Lampionnenoptocht
De Braoiers komen vertellen dat…
Zijne Carnavaleske Hoogheid Prins Hein d’n Urste,
zijn Funkenmarieke Sharona, Jeugdprins Jaro en
Jeugdprinses Floor op vrijdag 9 november samen
met jullie weer een mooie lampionnenoptocht
houden. Zoals ieder jaar gaan we er weer een mooi

feest van maken, maar dit jaar gaan we het een klein
beetje anders aanpakken.
We organiseren namelijk na de optocht “Kids 4
Lauwe”. Een feestje voor kinderen, door kinderen!
Het gaat geweldig worden!!!!
En je kunt dit jaar nog eens een echte beker winnen!
Hoe leuk zou het zijn om die mee naar huis te
nemen!!!
Wat moet je doen?
Je kunt ervoor kiezen om alleen of met een
vriend/vriendin mee te doen. Maar je kunt er ook
voor kiezen om met een groep, vereniging of klas
mee te doen. Maak de mooiste, gekste of leukste
lampionnen en zorg voor een te gek optreden op het
podium in Residentie De Rosmolen.
Jeugdprins Jaro en Jeugdprinses Floor, Prins
Hein d’n Urste, zijn Funkenmarieke Sharona, de hele
Raad van Elf, Senatoren, Dweilorkest De Druppels,
Feest DJ Pim en de Dansgarde rekenen erop dat
jullie allemaal
meedoen!
Als je zelf
geen lampion
kunt maken
vraag dan
hulp aan je
vader,
moeder of
iemand
anders,
bijvoorbeeld iemand van je club of vereniging.
Wij verzamelen om 18.15 uur bij Huize St. Elisabeth,
aan de kant van de Pastoor Zijlmansstraat.
We vertrekken om 18.30 uur.
Meer weten, stuur een mail aan info@braoiers.eu

Bijlagen



Informatie ouderenquête juni 2018
Flyer van de Braoiers.

Het volgende Brulletin ontvangt u op 8 november.

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.

