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Schooljaar: 2018-2019 nr. 6, 8 november
Agenda:
Di. 13 nov.
Vr. 30 nov.
Wo. 5 dec.
Wo. 19 dec.

Start schoolfruit.
Culturele voorstelling gr. 6 en 7.
Sinterklaas op De Leeuwenkuil.
Groep 1-2 heeft vrij. Vrijdagochtend
21 dec. gaat gr. 1-2 i.v.m. de
Kerstviering naar school.

Schoolontbijt 2018
Dinsdag 6 november zat de hele school aan het
schoolontbijt, inmiddels een jaarlijkse traditie. Ook
dit jaar was het weer een gezellig en feestelijk
samenzijn. We willen de ouders die ons geholpen
hebben hiervoor hartelijk bedanken.

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

Klankbordgroep van ouders
Zoals u in het vorige Brulletin heeft gelezen, wil ik
ook dit schooljaar graag met een klankbordgroep “in
gesprek” over het onderwijs en de ontwikkelingen
bij ons op school. Ik zoek nog ouders met kinderen in
de groepen 3, 4, 5, 6, en de groepen 7-8.
Wij komen bij elkaar op de maandagen
10 december, 18 maart en 3 juni (19.30 uur tot
21.00 uur).
Als u interesse heeft graag per omgaande een
mailtje naar administratie@deleeuwenkuil.nl.
Vermeld daarbij de naam van uw kind en de groep
waarin hij of zij zit.
m.vr.gr. Henk Brakel

Schoolfruitprogramma
Volgende week gaat het schoolfruitprogramma weer
van start. Dit duurt tot 19 april. In deze periode
krijgen de kinderen op dinsdag, woensdag en
donderdag een stuk fruit. We gaan ervan uit dat de
levering van het fruit meteen goed gaat maar
houden een slag om de arm. Het is de eerste keer
en er kan iets misgaan. Mocht dit zo zijn dan krijgt u
uiteraard bericht.
Volgens de planning krijgen de kinderen op dinsdag
een mandarijn, op woensdag een appel en op
donderdag een peer.

Schooltijden
Woensdagavond 7 november hebben we, samen
met De Wijzer, een informatieavond gehouden over
“andere schooltijden”. Ongeveer 130 ouders en
leerkrachten waren hierbij aanwezig.
Dhr. Jan Littink, werkzaam bij bureau Leeuwendaal
heeft informatie gegeven over de verschillende
mogelijkheden. In groepen hebben ouders en
leerkrachten met elkaar gesproken over de
varianten en mogelijke voor – en nadelen.
Binnenkort zal er een werkgroep geformeerd
worden met een paar ouders en leerkrachten die dit
“onderzoekstraject” samen met de
medezeggenschapsraden verder uit zullen werken.
We zullen u van alle ontwikkelingen op de hoogte
houden.

Begrijpend lezen in het Engels
Beste ouders,
Wij zijn in groep 8 op zoek naar een paar ouder(s)
die een keer per twee weken gedurende een
uurtje twee groepjes kinderen willen begeleiden met
Newswise. Dit is de Engelse versie van de
Begrijpend. Leesmethode Nieuwsbegrip die wij
gebruiken.
Samen met deze groepjes kinderen leest u een
Engelstalige tekst en bespreekt u de les. Liefst in
deze taal, zodat de kinderen ook de uitspraak
kunnen oefenen. Een duidelijke handleiding is voor u
beschikbaar.
Het zou heel fijn zijn als er een paar extra handen
kunnen assisteren. Uiteraard kan de tijd in overleg
met de leerkrachten bepaald worden.
U kunt u aanmelden bij juf Anne of juf Toiny.

Spelen met het speelgoed van thuis
Wij hebben 50 muntjes verdiend en daarom hadden
wij vrijdagmiddag 26 oktober feest in de klas!
We mochten allemaal speelgoed van thuis
meenemen! We hadden van alles in de klas, zoals
barbies, springtouw, lego, bestuurbare auto’s,
pony’s, kleurspellen, knuffels, furby’s en nog veel
meer. Wij vonden het erg leuk, omdat we ook met
het speelgoed van een klasgenoot mochten spelen.
Ook was het erg gezellig, want we hebben echt
samengespeeld.
Groetjes Destiny en Frederique (groep 3)

Juffendag 7/8 van juf Toiny
Op 26 oktober hebben wij Juffendag gehad. Wij gaan
jullie alles vertellen wat groep 7/8T op Juffendag
heeft gedaan. We kwamen op school en gingen
zitten op onze stoelen. Eerst legden de
klassenouders het Rode draad spel uit.(een soort
Cluedo). Het was een 'achter de schermen' spel. Je
kreeg een envelop met daarin een naam en een
sticker. Je taak was om op het voorhoofd van
degene die op het kaartje stond een sticker te
plakken, zonder dat hij/zij het zag. Zo kon je zien dat
die dood was. Op de achterkant van het briefje
stond ook een woord of een klein zinnetje en met
die woorden/kleine zinnetjes kon je achterhalen wie
de moordenaar was, met welk wapen en waar het
was. Daarna gingen we gezellig naar de Wiel om
allerlei spelletjes te doen zoals: zaklopen en een
lepel in je mond met op die lepel een ei, etc.
Daarmee moest je naar de overkant lopen. Tijdens
die spelletjes kon je iedereen ‘vermoorden’. Je kreeg
ook wat te eten en te drinken van de klassenouders.
Daarna gingen we weer terug naar de school en
gingen we Levend Bingo spelen. De winnaars
mochten ook een klein cadeautje kiezen. Toen we
klaar waren met Levend Bingo, gingen we kijken of
dat iemand wist wie de moord had gepleegd met
welk wapen en waar. Niemand had het helemaal
goed, want het was namelijk een vrouw met bruin
kort haar met een nietmachine in de klas van 7/8T.
Nadat we dat hadden gedaan,was de dag alweer
voorbij. Einde van een gezellige Juffendag in
groep7/8T.
Rosa groep 7
Sara groep 8.

Informatie van de oudervereniging
Fietscontrole 29 oktober
Op 29 oktober heeft de oudervereniging met behulp
van Michel v/d Geer, Ronald Romijnders en enkele
hulpouders de jaarlijkse fietscontrole georganiseerd.
Alle leerlingen konden hun fiets laten controleren en
hier werd gretig gebruik van gemaakt.
Een enkele fiets werd afgekeurd omdat de
verlichting niet werkte, er geen fietsbel aanwezig
was of de remmen niet naar behoren werkten.
Dus een bericht aan de ouders/verzorgers om dit
vooral te repareren, zeker nu we de donkere dagen
weer ingaan!
Al met al een geslaagde ochtend. Dank aan de
vrijwilligers.
Algemene Leden Vergadering 24 oktober
Op woensdag 24 oktober hebben we de Algemene
Ledenvergadering georganiseerd.
De opkomst was dit jaar iets hoger, we gaan ervan
uit dat dit te maken had met het thema Onderwijs
op de Leeuwenkuil welke aansluitend aan de ALV
werd georganiseerd.
We hebben tijdens de ALV-afscheid genomen van de
bestuursleden Marcha Sperna Weiland en Caroline
Hendriks, wij danken hen voor de jarenlange inzet
voor de oudervereniging en de kinderen.
Ook hebben we 3 nieuwe bestuursleden
geïnstalleerd, namelijk Brigitte de Bruijn en Esther
Hofman als regulier bestuurslid en Doriene van Dijk
als secretaris van de vereniging.

De concept notulen van de ALV zullen binnenkort op
de website geplaatst worden.
We danken iedereen die aanwezig was tijdens deze
avond.

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

Bijlagen




Highlights GMR sept- okt 2018.
Brief vervangingsproblematiek.
Flyer intocht Sinterklaas

Het volgende Brulletin ontvangt u op 22 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.

