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Agenda:
Wo.

30 jan.

Do.
Ma.

31 jan.
11 febr.

Do.

21 febr.

Di.
Wo.
Wo.

26 febr.
27 febr.
27 febr.

Vr.

1 mrt.

Studiedag (kinderen zijn dan
vrij).
Finale Triviant.
Maandag 11, dinsdag 12 en
woensdag 13 februari zijn de
adviesgesprekken voortgezet
onderwijs.
Kinderen krijgen rapport mee
naar huis.
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Groepen 1 en 2 vrij i.v.m.
Carnaval op vrijdag
Carnavalsviering.
Gr. 1 en 2-3 tot 11.45 uur.
Gr. 4 t/m 8 tot 14.00 uur.

thema, aan meester Ed. Deze had aan het eind van
de middag zijn puzzel compleet.
Meester Ed kijkt terug op een hele fijne dag.

Carnavalsvakantie van 4 t/m 8 maart
Als wij in het Brulletin spreken over ouders dan bedoelen wij ook
de verzorgers van leerlingen.

Bij het organiseren van dit afscheid hebben veel
mensen geholpen. Een speciaal woord van dank is
op zijn plaats voor De Rosmolen en De Jumbo.

Afscheid meester Ed van De Leeuwenkuil
Donderdag 24 januari hebben we uitgebreid het
afscheid van Ed v.d. Beld van De Leeuwenkuil
gevierd. Na meer dan 42 jaar lesgeven (bijna
allemaal op De Leeuwenkuil) heeft hij het onderwijs
vaarwel gezegd. Om kwart voor negen kwam
afgelopen donderdag bij de school aan. Na een
hartelijk welkom door alle kinderen, het team en
ouders volgde “de rode loper” en het lied dat alle
kinderen voor hem ingestudeerd hadden. De
hobby’s van Ed waren door alle groepen in een
thema uitgewerkt en zichtbaar gemaakt in de klas. In
alle lokalen konden de kinderen verschillende
activiteiten uitvoeren en meester Ed kwam daar
gezellig op “bezoek”.
Aan het eind van de dag was er een afsluiting met de
groepen 1 t/m 5 en 6 t/m 8. Alle groepen gaven een
zelfgemaakt puzzelstuk, gebaseerd op het eigen

Studiedag woensdag 30 januari
Woensdag 30 januari heeft het team een studiedag.
Deze dag zijn alle kinderen vrij.

Adviesgesprekken
voortgezet onderwijs gr. 8
Op maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13
februari worden de adviesgesprekken voor het
voortgezet onderwijs gehouden. De gesprekken
waarbij ook de kinderen aanwezig zijn worden ’s
middags of aan het begin van de avond gehouden.
Als u echt niet op een middag kunt wilt u dat dan
uiterlijk 30 januari aan de leerkracht doorgeven.
U krijgt zo snel mogelijk daarna een uitnodiging voor
het gesprek.

Oudergesprekken op 26 en 27 februari
Op dinsdag 26 en woensdag 27 februari a.s. zullen
de oudergesprekken over het rapport van uw kind
uit de groepen 1 t/m 7 op de middagen en de
avonden gehouden worden. Alleen als u echt niet op
een middag beschikbaar bent. Kunt u dat voor 1
februari aan de leerkracht(en) van uw kind(eren)
doorgeven. Vrijdag 8 februari ontvangt u een
uitnodiging voor het gesprek. Kunt u niet op de voor
u ingeplande tijd aanwezig zijn, dan vragen wij u
onderling met een andere ouder te ruilen. Wilt u dit
dan uiterlijk twee dagen voor het gesprek via de mail
aan de leerkracht doorgeven. Om het ruilen mogelijk
te maken ontvangt u dan, samen met de uitnodiging,
digitaal de lijst met contactgegevens van de groep.

Finale Triviant Donderdag 31 januari
Onze groepen 8 hebben zich geplaatst voor de
Triviantfinale op donderdagavond 31 januari. De
avond begint om 19.00 uur en wordt gehouden in
het Pax Christi gebouw aan de mr. Van Coothstraat.
Het wordt erg spannend en we hopen dat veel
supporters ons team komen aanmoedigen.
Mogen wij ons even voorstellen?
Vanaf 1 februari zal Lieke
op de vrijdagen lesgeven
groep 7-8 van juf Toiny.

in

Mijn naam is Lieke Vos en
ik
ga op de vrijdagen groep
78 draaien. Op andere
dagen ben ik werkzaam
bij SBO De Dijk in Druten.
Hier draai ik de groepen
56-7. Het werken bij
verschillende soorten
onderwijs zorgt bij mij
voor veel afwisseling en
plezier, dus ik heb er enorm veel zin in! Verder ben
ik 23 jaar oud en woon ik momenteel nog in
Bergharen. In april start de grote verbouwing aan
het huis in Batenburg waar ik samen met mijn vriend
ga wonen.
Voor vragen kunt u altijd bellen of mailen.
Met vriendelijke groet,
Lieke Vos

Ik ben Mascha Willemsen en werk sinds drie weken
op woensdag, donderdag en vrijdag in groep 6-7. Dit
is mijn eerste jaar dat ik werkzaam ben in het
basisonderwijs.
Ik woon in Nijmegen en ik ben opgegroeid in het
dorp Winssen.
Tijdens mijn studie op
de pabo heb ik een
specialisatie voor het
oudere kind gedaan.
Ik speel graag alle
teamsporten, loop
graag hard en ga vaak
naar de bioscoop.
Afscheid van meester Ed
40 jaar en nog wel wat jaren meer hebben we
genoten van Meester Ed. Directeur Henk en al zijn
andere collega’s hebben afscheid moeten nemen.
We zijn het er niet helemaal mee eens want we gaan
hem hartstikke erg missen maar iedereen gaat een
keer met pensioen. Maar dat mag ook wel met al die
dagen werken.
Als er iets onder de grond kapot was ging meester
Ed de kruipruimte in met een bolletje wol dat hij
altijd de weg terug kon zoeken.
Dus gingen er twee kinderen de hele ochtend met
een bolletje wol achter meester Ed aan dat was echt
heel grappig
Ook gingen we allemaal activiteiten doen met de
kinderen zoals: appelflapjes bakken en meester Ed
tekenen en spelletjes doen.
Op het einde van de dag hadden we nog een
afscheid voor alle groepen. Het was super leuk.
We wensen meester Ed een heel fijn pensioen.
Van Jami en Nena (groep 7/8 T)
Het volgende Brulletin ontvangt u op
8 februari 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.

