Azaleastraat 1
6658 XP Beneden-Leeuwen
Tel. 0487-591701
administratie@deleeuwenkuil.nl
h.brakel@spommaasenwaal.nl
www.deleeuwenkul.nl

Schooljaar: 2018-2019 nr. 13, 22 februari
Agenda:

Di.
Wo.
Wo.

26 febr.
27 febr.
27 febr.

Vr.

1 mrt.

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.

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

Beste ouders en kinderen,
U zult gezien hebben dat de bouw van het nieuwe
gebouw zich in de laatste fase bevindt. Binnenkort
zullen we u hier uitgebreid over informeren.
Oudergesprekken 26 en 27 februari
Op dinsdag 26 februari en woensdag 27 februari a.s.
zullen de oudergesprekken over het rapport van uw
kind uit de groepen 1 t/m 7 gehouden worden. U
heeft hiervoor al een uitnodiging ontvangen.
Bij de lokalen vindt u, evenals voorgaande jaren, een
enquêteformulier met enkele vragen. Om de
kwaliteit van de gesprekken te verbeteren vragen
we uw mening. U kunt de ingevulde formulieren in
de brievenbus bij de directiekamer doen.
CITO grafieken in het rapport
U bent gewend om bij het rapport van uw kind een
grafiek te krijgen met daarop de ontwikkelingslijn
van de CITO toetsen tot nu toe.
Afgelopen schooljaar hebben we voor alle groepen
(3-8) een nieuwe versie CITO-toetsen ingevoerd.
De grafieken van de vorige - en van de nieuwe versie
sluiten niet bij elkaar aan.
Binnen het systeem van de grafieken krijgen we dan
te maken met verschillende weergaven van CITO
toetsresultaten.

De vorige versie CITO toetsen zijn dan in één grafiek
te zien.
De nieuwe versie van CITO laat het resultaat in een
andere grafiek zien. Wij vinden dit een verwarrend
beeld geven waarbij we te veel tijd in het
oudergesprek kwijt zijn om dit toe te lichten.
We hebben er daarom voorlopig voor gekozen om
de grafieken niet mee te geven in de rapportmap,
maar u hierover te informeren m.b.v. een ander
overzicht tijdens de gesprekken.
Staking op vrijdag 15 maart
Mogelijk heeft u al gehoord dat de onderwijsbonden
op vrijdag 15 maart een stakingsdag organiseren.
In onze regio doen de meeste scholen aan deze actie
mee. Ook de leerkrachten van De Leeuwenkuil
staken deze dag.
Wij vragen u uw kind zelf op te vangen of dit anders
te regelen.
Volleybal clinic
Maandag 25 februari en 11 maart hebben de
leerlingen van de groepen 4 t/m 8 een volleybalclinic. Sommige groepen moeten dus al ’s ochtends
hun gymspullen meenemen.
Tijden:
09.15-10.00 uur
Groep 4
10.15-11.00 uur
Groep 5
11.00-11.45 uur
Groep 6
13.00-13.45 uur
Groep 6/7
13.45-14.30 uur
Groep 7/8
14.30-15.15 uur
Groep 7/8
Informatieavond - Openochtend
Op woensdag 13 maart is er een informatieavond
voor ouders van kinderen die volgend schooljaar vier
jaar worden. De avond begint om 19.30 uur en zal
uiterlijk 21.00 uur afgelopen zijn. Op dinsdag
12 maart is er een open ochtend.
Kent u ouders die op zoek zijn naar een goede
basisschool dan kunt u hen op deze activiteiten
wijzen.

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
De groepen 4 t/m 8 gaan tot 14.00 uur naar school.
Meer informatie over de viering van Carnaval heeft u
afgelopen week al ontvangen.
Onderzoek “Slim door gym”
De groepen 5 en 6 van onze school hebben in het
schooljaar 2016-2017 meegedaan aan het
onderzoek Slim door gym. In het vorige Brulletin
hebben wij gevraagd of er bij ouders de behoefte is
om tijdens een informatieavond over de resultaten
geïnformeerd te worden. Er hebben zich voor deze
avond slechts enkele ouders aangemeld. Er is dan
ook besloten om deze avond, gezien de geringe
belangstelling, niet door te laten gaan.
Schaaktoernooi Tornado
Op woensdag 20 februari hebben zeventien
kinderen van onze school deelgenomen aan het
schaaktoernooi van Tornado in Druten.
Met veel enthousiasme is er door de deelnemers
geschaakt. Het resultaat was een derde plaats
plaats. Rosa Zondag haalde in het individuele
klassement een mooie tweede plaats.

Het volgende Brulletin ontvangt u op 15 maart 2019.

Informatie van buitenaf.
verwarmd openluchtzwembad
“ De Zeven Morgen ”
Dreumel
www.zwembaddreumel.nl

DE VOORVERKOOP VAN DE
ABONNEMENTEN VAN
ZWEMBAD DE ZEVEN MORGEN -DREUMEL GAAT WEER VAN START.
KIJK VOOR HET INSCHRIJFFORMULIER EN
INFORMATIE OP ONZE WEBSITE.
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.

