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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 12.15 uur.
Gr. 4 t/m 8 tot 14.00 uur.

Universiteiten van Groningen en Amsterdam is in
juni 2017 afgesloten. Vervolgens heeft de
uitwerking van dit onderzoek meer dan een jaar
geduurd.
Mw. A. Meijer, degene die het onderzoek bij ons op
school gecoördineerd heeft wil, bij voldoende
belangstelling (minimaal 20 ouders), de resultaten
van het onderzoek op woensdagavond 20 maart op
school komen presenteren. Als u belangstelling
heeft dan kunt u dit tot donderdag 14 februari aan
ons doorgeven via de administratie.

Adviesgesprekken
voortgezet onderwijs gr. 8
Volgende week vinden de adviesgesprekken voor
het voortgezet onderwijs plaats. Ouders met een
leerling in groep 8 hebben hiervoor al een
uitnodiging ontvangen.

Carnavalsvakantie van 4 t/m 8 maart

Oudergesprekken op 26 en 27 februari
Als wij in het Brulletin spreken over ouders dan bedoelen wij ook
de verzorgers van leerlingen.

Schooltijden Carnaval op 1 maart
De kinderen van groep 1 en 2 gaan vrijdag 1 maart
i.v.m. carnaval naar school. In plaats daarvan zijn zij
woensdag 27 februari vrij. Het programma eindigt
die vrijdag voor groep 1 en 2/3 om 12.15 uur. (Hier
stond in het vorige Brulletin 11.45 uur). Houdt u
daar a.u.b. rekening mee bij het ophalen van de
kinderen op school?
Overigens gaan de kinderen van groep 3 op
woensdag wel gewoon naar school, tot 12.15 uur.
De groepen 4 t/m 8 gaan op vrijdag 1 maart tot
14.00 uur naar school.
Meer informatie over de viering van Carnaval krijgt
in het volgende Brulletin.

Onderzoek “Slim door gym”
De groepen 5 en 6 van onze school en van
basisschool De Oversteek hebben in het schooljaar
2016-2017, samen met 900 andere kinderen,
meegedaan aan het onderzoek Slim door gym. Dit
onderzoek dat uitgevoerd werd door de

U ontvangt begin volgende week een uitnodiging
voor het rapportgesprek over uw kind(eren). Kunt u
niet op de voor u ingeplande tijd naar het gesprek
komen, dan kunt u het tijdstip zelf onderling met
een andere ouder ruilen. Wij vragen u dit dan
uiterlijk twee dagen voor het gesprek via de mail aan
de betreffende leerkracht door te geven.
Om het ruilen mogelijk te maken ontvangt u, samen
met de uitnodiging, digitaal de lijst met
contactgegevens van de groep.

Finale Triviant Donderdag 31 januari
Ons Triviant team uit de groepen 8 had zich
geplaatst voor de Triviantfinale op donderdagavond
31 januari in het Pax Christi gebouw in Druten.
Het is een zeer spannende eindstrijd geworden.
Onder leiding van Jochem van Gelder bleven de
scores van de deelnemende scholen dicht bij elkaar.
Na de pauze had ons team het geluk om op
Triviantvragen “te komen”. Door deze goed te
beantwoorden werden de punten binnengehaald.
Aan het eind van de avond stond het team van De
Leeuwenkuil als winnaar te juichen, met de grote
wisselbeker en de envelop met € 200.
Van harte proficiat.

Schoonmaken plein onderbouw
Een aantal ouders van de onderbouw hebben de
afgelopen week het plein van de onderbouw
schoongeveegd. Hiervoor onze hartelijke dank. We
hopen dat het weer het snel mogelijk maakt om
vaker lekker buiten te spelen.
Bij dit Brulletin ontvangt u een brief over de
vervanging.
Het volgende Brulletin ontvangt u op
22 februari 2019.

Gezocht voor groep 1
Groep 1 is op zoek naar voldoende bolderkarren.
Zodat we de kinderen tijdens de 'optocht' op
carnavalsochtend 1 maart in de bolderkar kunnen
zetten. We hebben nog 6 bolderkarren nodig. U kunt
zich melden bij juf Dayenne. We zorgen ervoor dat u
uw bolderkar weer netjes terug krijgt.
Alvast bedankt namens de kinderen van groep 1.

Het weer in groep 1
Iedere ochtend kijken we met groep 1 naar het
weer. Komt er regen of niet? En hoe ziet de lucht
eruit? Een paar weken geleden hebben de kinderen
een heuse regen'storm' wolk geschilderd en
afgelopen week tijdens de inloop kwam een
leerling naar me toe 'juf, juf! kijk....de lucht lijkt wel
een toverbal!' Hoe veranderlijk het weer toch kan
zijn....

foto 1: de geschilderde stormwolk

Foto 2: de toverballenlucht

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.

