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Afscheid Ed vd Beld

Agenda:
Ma. 21 jan.
Wo. 30 jan.
Ma. 4 febr.

Do.
Di.
Wo.
Wo.

Start project schooltijden
Studiedag (kinderen zijn dan vrij)
In deze periode: Planning
adviesgesprekken voortgezet
onderwijs
21 febr. Kinderen krijgen rapport mee
naar huis
26 febr. Oudergesprekken
27 febr. Oudergesprekken
27 febr. Groepen 1 en 2 vrij i.v.m.
Carnaval op vrijdag
Carnavalsvakantie van 4 t/m 8 maart

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

De start van 2019
Wij wensen iedereen een heel goed en vooral
gezond 2019. Dat alle goede voornemens en wensen
uit mogen komen.
We kijken nog even terug op een fijne kerstviering.
Op donderdagavond hebben de kinderen in de eigen
groep genoten van het kerstdiner. De hapjes
smaakten heerlijk. In de kuil hebben de kinderen
geluisterd naar verschillende kerstverhalen en de
avond werd op het plein onder het genot van een
glaasje gluhwein en de geluiden van een echte
midwinterhoorn afgesloten. (Complimenten en dank
aan alle moeders/vaders die hebben bijgedragen
door alle lekkere hapjes te maken).
Op vrijdag hebben we Kerst gevierd in de kerk en in
de klas.

Na meer dan veertig jaar neemt meester Ed afscheid
van De Leeuwenkuil. U begrijpt dat we dit niet
ongemerkt voorbij laten.
Op donderdag 24 januari willen we dit groots vieren.
Samen met alle kinderen vieren we dan niet alleen
zijn afscheid van De Leeuwenkuil, maar ook nog zijn
(verlaat) 40-jarig ambtsjubileum.
Ouders die hem nog even een hand willen geven zijn
welkom op de receptie die van 15.30 uur tot 17.00
uur wordt gehouden in “De Kuil” van de school.

Vrije dagen met Hemelvaart
In het Brulletin nr. 3 hebben we u al laten weten dat
in de kalender de vrije dagen met Hemelvaart
ontbreken. We willen u erop wijzen dat met
Hemelvaartsdag en de vrijdag erna de kinderen vrij
zijn. Het gaat om donderdag 30 mei en vrijdag 31
mei 2019.

Triviantoernooi
Het begon bij onze klas, we moesten loten wie er
mee mochten doen aan het triviant toernooi.
Als alle spelers bekend waren gingen we teams
maken:
Team 1:
team 2:
Joy
Karlijn
Jet
Nena
Tim
Jolie
Hanne
Sophie
Sander
Mats

Toen de dag
was
aangebroken
gingen alle
triviant spelers
naar school
om hun T-shirt
aan te trekken
en gezamenlijk
naar de Pax
Christi college te lopen. Om half drie konden de
spelers aan een tafel zitten.
De andere spelers scholen zaten er al het waren:
De Laak
St. Lambertens
De Mariënhof
De Wijzer
En de oversteek maar die waren er niet. We konden
beginnen de Mariënhof mocht beginnen,
Toen De Wijzer en toen waren wij aan de beurt.
We hadden de eerste vraag al meteen goed. Maar
toen stonden we opeens laatste. Maar na de pauze
kwam team 2 en die had een grote voorsprong
gemaakt en werden we toch eerste.
Maar toen werd het spannend het ging tussen de
Laak en de Leeuwenkuil want wie wint die
voorronde het was mega spannend maar...
Toen was de prijsuitreiking (niet dat we in de
voorronden een prijs konden winnen maar wel wie
er naar de finale mocht)
En in het begin dachten we dat de Laak had
gewonnen
maar wij
hadden 4
triviantvra
gen en nog
twee
punten
meer dus
we hadden
met 12
punten
verschil gewonnen!!
Dus op 31 Januari hebben we de finale en wij gaan
sowieso winnen!

Stagiaire in gr. 4
Hallo, graag wil ik mij even voorstellen.
Ik ben Bregje van Dodewaard,
ben 16 jaar en woon in
Beneden-Leeuwen. Ik zit in het
vierde jaar van het Helicon in
Kesteren.
Ik ben leerling geweest van de
Leeuwenkuil en omdat ik graag
klassenassistente wil worden,

kom ik nu stagelopen in groep 4 bij juf Angela op de
vrijdag. Ik begin 18 januari en ben er tot en met 22
februari 2019. Ik heb er zin in.

Sjors Sportief/ Sjors Creatief
Beste ouders en kinderen,
Nog even en dan krijgen jullie allemaal het nieuwe
boekje Sjors Sportief / Sjors Creatief! In de 1e week
van februari!
Hierin kun je lezen
welke sportieve en
creatieve dingen
jullie allemaal
kunnen doen in
Maas en Waal.
Op de buitenkant
van het boekje komt één van de mooie tekeningen
die zijn ingestuurd door de verschillende scholen.
De tekening die de mééste stemmen krijgt gaat dit
winnen!
Natuurlijk stemmen we ook op de tekening van Tess
v.d. Hurk uit groep 5 van onze school.
Dus stem!
1. Kijk op www.sjorssportief.nl
2. Klik op knop onderaan: ‘stemmen tekening’.
3. Selecteer gemeente: Druten-West Maas en Waal
4. En breng je stem uit voor 16 januari!

Bijlagen
Er zijn geen bijlagen
Het volgende Brulletin ontvangt u op
25 januari 2019.

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.

