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Schooljaar: 2018-2019 nr. 7, 22 november
Agenda:
Vr. 30 nov. Culturele voorstelling gr. 6 en 7.
Wo. 5 dec. Sinterklaas op De Leeuwenkuil.
Do.
6 dec. Begintijd 9.30 (i.v.m.
Sinterklaasavond).
Wo. 19 dec. Groep 1-2 heeft vrij. Vrijdagochtend
21 dec. gaat gr. 1-2 i.v.m. de
Kerstviering naar school tot 11.45u.
Do. 20 dec. Kerstviering voor de hele school aan
het begin van de avond.
Vr. 21 dec. Kerstviering De Leeuwenkuil in de
Kerk en in de groepen.
De kinderen hebben vanaf 11.45 uur
kerstvakantie.
Als wij in het Brulletin spreken over ouders dan bedoelen wij ook
de verzorgers van leerlingen.

Op bezoek bij het Flipje museum in Tiel
Hoi allemaal,
Wij zijn Sil en Kyra.
Met de kinderen van groep 4 zijn wij naar het flipje
museum geweest. We zijn er met de auto gekomen
en we zijn daar op 20 november geweest.
Daar was een stijlkamer daar is een groepje
geweest.
En er was een zolder. Het was erg leuk. We moesten
opdrachten doen. Er werd ook een klein verhaaltje
voorgelezen
over flipje.
We moesten
een
zoekopdracht
doen.
En er waren ook
rondleiders.
Einde.

Sinterklaas op De Leeuwenkuil
Sinterklaas is gelukkig weer veilig aangekomen in
Nederland. Op woensdag 5 december brengt hij
samen met zijn Pieten een bezoek aan De
Leeuwenkuil. Wij zouden het erg leuk vinden, als alle
ouders en kinderen hen een warm welkom heten op
het schoolplein.

Schoen zetten:
Aankomende dinsdag (27-11) mogen alle kinderen
van De Leeuwenkuil hun schoen zetten. Graag
dinsdagochtend een schoen meenemen.

Surprise op 5-12:
De kinderen van groep 5 t/m 8 maken een surprise
voor elkaar. Er wordt ook een mooi gedicht
geschreven en een cadeau gegeven van 3 euro. Op
maandag 3 december mogen de surprises mee naar
school. Omdat de surprises 2 dagen tentoongesteld
worden, hoeven de surprises niet ingepakt te
worden. Het nummer wat op het lootje staat, moet
wel op de surprise komen te staan.

6 december:
Op donderdag 6 december mogen de ouders en
kinderen iets langer uitslapen. De school begint een
uurtje later om 9.30 uur. Ouders kunnen, indien
nodig, wel de kinderen eerder brengen.

Kerstviering 2018
Ook al gaan we eerst nog genieten van een gezellig
sinterklaasfeest, toch zijn we achter de schermen al
bezig met de voorbereidingen voor Kerstmis.
In het volgende Brulletin gaan we nader in op het
programma, maar bij deze doen we al een verzoek.
We zijn op zoek naar glazen potjes, die we op
donderdagavond 20 december bij de ingangen
plaatsen met waxinekaarsjes erin. Hebt u glazen
potjes…bij de hoofdingang komt een krat te staan
waarin u ze kwijt kunt. Namens de kerstcommissie al
vast hartelijk dank.

Uitnodiging Klankbordgroep
Na de tweede oproep hebben zich nog een aantal
ouders aangemeld voor de klankbordgroep. Bij het
samenstellen van de groep wordt gekeken naar een
vertegenwoordiging van alle groepen. Ook zullen
ouders die nog niet eerder hebben deelgenomen
voorrang krijgen.
Maandag ontvangen ouders die zich aangemeld
hebben bericht.

Informatie van buiten de school
Kerstviering op kerstavond 24 december
om 17.00 uur.
Evenals voorafgaande jaren is er weer een
gezinsviering in de kerk op kerstavond.
Tijdens deze viering worden de gebeden en het
kerstverhaal door de kinderen verzorgd. Het
jeugdorkest van de harmonie zal samen met de
dames van 2Gig voor de muzikale ondersteuning
zorgen.
Kinderen vanaf groep 3, die graag mee willen spelen
in het verhaal of een stukje willen voorlezen, kunnen
zich tot uiterlijk 3 december opgeven via het
volgende mailadres: jufjenny@hotmail.com.
Behalve in de kerk gaan we het verhaal ook spelen
voor de dementerende bewoners van `De
Herbergier` in de Brouwersstraat in BenedenLeeuwen.
Kinderen, die mee willen spelen, krijgen 6 december
te horen welke rol ze hebben. Kinderen, die willen
lezen, krijgen13 december de teksten.
Oefenen in de kerk:
Vrijdag 14 december 15.30 – 16.30 uur
Vrijdag 21 december 13.00 – 14.00 uur
Oefenen én optreden in “De Herbergier”:
Woensdag 19 december 13.30 – 15.00 uur
We vinden het erg fijn als uw zoon/dochter mee wil
spelen; belangrijk is wel dat uw kind bij de repetities
aanwezig is.
Samen gaan we er weer sfeervolle vieringen van
maken.

Verzoek van dhr. Ton Hooymans
Mijn naam is Ton Hooymans. Ik ben een boek aan
het schrijven over mijn jeugd. Deze jeugd speelde
zich in de jaren 60 af. Vanaf mijn 4de jaar ging ik
naar de kleuterschool, eerst nog in het klooster, het
tweede jaar naar de nieuwe Don Bosco. Daarna de
jongensschool St. Joseph.
Ik ben op zoek naar foto’s en ander materiaal uit
deze periode. Heeft iemand nog iets, foto’s,
rapporten of andere documenten, uit deze periode?
Ik zou deze graag willen inzien, kopiëren zodat ik
deze kan gebruiken voor mijn boek. Mijn emailadres is tonhooymans@gmail.com. , of bel
06-82007411.
Alvast bedankt.

Bijlagen


Brief werving nieuwe leden voor de
Ondersteuningsplanraad Stromenland

Het volgende Brulletin ontvangt u op 6 december.

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.

