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Schooljaar: 2018-2019 nr. 8, 7 december
Agenda:
Ma. 10 dec. Bijeenkomst klankbordgroep
Aanvang 19.30 uur.
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.

Sinterklaas
Woensdag 5
december heeft de
Sint weer een bezoek
aan onze school
gebracht. Even was
het spannend, want
we waren bang dat
hij zich verslapen
had. Gelukkig was
dat niet het geval.
De Sint heeft zijn
verjaardag samen
met de groepen 1-2,
3 en 4 in De Kuil
gevierd. Er waren
natuurlijk weer veel
liedjes en dansjes te
bewonderen.

We kijken terug op een heel gezellig sinterklaasfeest.
En nu is alles weer opgeruimd en richten we ons op
de Kerst.

Kerstviering 2018
Het programma bestaat dit jaar
uit 2 delen:
Donderdag 20 december:
17.30 – 19.00 uur
 In alle groepen gaan de
kinderen aan tafel voor het kerstdiner.
Hiervoor nemen de groepsouders contact
met u op om te kijken wie voor welke hapjes
kan zorgen.
Tijdens dit kerstdiner zijn de groepsouders
ook in de klas aanwezig om de leerkracht te
ondersteunen.
 Na het diner zijn er nog diverse activiteiten
zoals het luisteren naar een kerstverhaal,
het spelen van een kerstquiz of drama.
 De oudervereniging zorgt voor een koek- en
zopie tent bij de hoofdingang waar ouders,
tegen een kleine vergoeding, ondertussen
kunnen genieten van koffie, warme
chocomel of glühwein.
Bij slecht weer vindt dit plaats in de eerste
gymzaal.
Vrijdag 21 december: 8.30 – 11.45 uur voor de
groepen 3 t/m 8
 De kinderen van groep 1 en 2 worden om
9.15 uur achterin de kerk verwacht en
kunnen om 11.45 uur op school opgehaald
worden.
In verband met deze kerstviering zijn de
groepen 1 en 2 op woensdag
19 december vrij.
 Tijdens deze ochtend is er voor alle kinderen
een viering in de kerk. Deze begint om
9.30 uur en duurt tot ongeveer 10.00 uur . In
deze viering zal er een verhaal gespeeld
worden, waarbij uit alle groepen enkele
kinderen deelnemen. Ouders, opa’s, oma’s
enz., iedereen is van harte welkom. U kunt
plaatsnemen achter de voor de kinderen
gereserveerde banken.





De resterende tijd op deze ochtend hebben
de kinderen in de klas diverse activiteiten. In
enkele groepen worden dan ook
kerstkaarten gemaakt voor de bewoners van
het verpleeghuis.
Na de viering is er voor alle kinderen drinken
met een kerstkransje. Hebben de kinderen
dan nog behoefte aan fruit dan kunnen ze
dit zelf meebrengen.

We hopen dat we er samen weer sfeervolle
kerstdagen van gaan maken.

Werkgroep schooltijden
Op woensdag 7 november hebben we een goed
bezochte informatieavond voor ouders gegeven.
Dhr. Jan Littink gaf informatie over verschillende
schooltijden die in Nederland gangbaar zijn. Ouders
en leerkrachten konden zich opgeven voor een
werkgroep die dit traject, onder leiding van dhr. Jan
Littink, verder gaat uitwerken.
Uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van de
medezeggenschapsraden om een besluit te nemen.
In eerste instantie was gepland dat de werkgroep
maandag 10 december van start zou gaan. Door
omstandigheden is er voor gekozen om op
21 januari te starten. Gedurende het hele traject
zullen ouders op de hoogte gehouden worden door
de werkgroep, de medezeggenschapsraad en
uiteraard door de school zelf.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u
deze mailen naar administratie@deleeuwenkuil.nl

Bijlagen
Er zijn geen bijlagen
Het volgende Brulletin ontvangt u op 21 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.

Start gr. 1-2 na de kerstvakantie
Na de kerstvakantie gaan de kinderen van groep 2
naar hun “nieuwe groep” 2-3, naar juf Wendy. In het
kader van een goede overdracht van de kinderen
krijgen alleen de kinderen van gr. 2 nu hun rapport
en zijn er oudergesprekken. In de groep wordt het
“afscheid” feestelijk gevierd.

Sinterklaas op De Leeuwenkuil
Pepernoten bakken
Afgelopen dinsdag hebben we, net zoals vorig jaar,
pepernoten gebakken bij onze klasgenoten thuis.
Ingrediënten afwegen, mengen, kneden, balletjes
draaien en bakken maar. En daarna nog even een
spel spelen, tekenen en kleuren of zelfs
slootjespringen.
Gelukkig hadden we veel hulp van onze moeders 😃.
De juf heeft door Beneden-Leeuwen gecrost om bij
iedereen even langs te gaan. Op woensdag 5
december hebben we onze pepernoten opgegeten.
Ze waren erg lekker!
Alle ouders, bedankt voor jullie hulp!!! Gr. 6

Prachtige surprises gr. 6

