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Schooljaar: 2018-2019 nr. 14, 22 maart
Agenda:
Wo. 3 april.
Wo. 10 april.
Di.
16 april.
Wo. 17 april.
Wo. 17 april.
Do.
18 april.
Vr.
19 april.
Ma. 22 april

Schoolvoetbal meisjes.
Schoolvoetbal jongens.
Cito eindtoets.
Gr. 1 en Gr. 2 vrij.
Cito eindtoets.
Cito eindtoets.
Alle kinderen vrij. (Verhuisdag)
t/m vrijdag 3 mei vakantie.

dat uniek is voor Nederland. (KinderopvangBasisonderwijs en Voortgezet onderwijs (Pax-Junior).

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

Oplevering Kindcentrum- overdracht sleutel
IKC Beneden Leeuwen: oplevering en
sleuteloverdracht
Donderdag 21 maart 2019 was het zover: de
oplevering en de sleuteloverdracht van het nieuwe
Kindcentrum in Beneden-Leeuwen.
Vorig jaar mei is gestart met de bouw van het
nieuwe Kindcentrum. Een maand eerder dan
gepland is het gebouw nu klaar. Donderdagmiddag
overhandigde de aannemer van Burgland Bouw de
sleutel aan wethouder dhr. Bert van Swam. Die gaf
de sleutel vervolgens direct door aan onze
bestuurder mw. Lia van Megen.
Het is niet zo dat nu alles al helemaal klaar is. De
komende weken wordt bijv. nog hard aan de
bestrating gewerkt. Eerst het nieuwe fietsenhok en
“een paar meter” plein vanaf de nieuwbouw. Ook
wordt er nog verder gewerkt aan het
Kinderdagverblijf.
Na de meivakantie gaan we met De Leeuwenkuil en
De Wijzer in ons nieuwe gebouw van start. Nadat De
Leeuwenkuil vervolgens is afgebroken (eind mei,
begin juni) kan de rest van het plein afgemaakt
worden.
Na de zomer volgt dan het parkje (tussen het plein
en de Azaleastraat). Het is de bedoeling dat het
geheel in september officieel geopend wordt.
Dan is er een Kindcentrum gerealiseerd in
Maas en Waal voor de leeftijdsgroep van 0 – 14 jaar

Binnenkort ontvangt u meer informatie,
bijvoorbeeld over de komende weken en de
verhuizing.
schoolfotograaf
Binnenkort komt de schoolfotograaf op school. Het
is de bedoeling dat de foto’s genomen worden op
dinsdag 9 en woensdag 10 april. Mocht dit niet
lukken dan hebben we een uitloop naar donderdag
11 april.
Informatie van de werkgroep schooltijden
Al enige tijd onderzoekt een werkgroep bestaande
uit ouders en leerkrachten de mogelijkheid om over
te gaan op andere schooltijden.
In de bijlage die u bij dit Brulletin ontvangt wordt u
verder geïnformeerd over de stand van zaken.



Bijlagen
Bijlage over de schooltijden

h.brakel@spommaasenwaal.nl. Ook kunt u Het Brulletin
bekijken op onze website.

Informatie van buitenaf

Doe mee aan de jeugdlopen van de Drutenloop!
Voor meer info en inschrijven zie:
www.actiefmaasenwaal.nl
De Drutenloop op zondag 7 april is de eerste van de
5-jaarlijkse loopevenementen in Maas en Waal.
Het zijn de loopevenementen waarin ook speciale
onderdelen voor de jeugd zijn opgenomen.
Bij de Drutenloop is dat de 500 m (t/m 6 jaar), de 1
km (7 t/m 12 jaar), de Storm Spektakel Run: 2,1 km
(12 t/m 18 jaar) en 5 km (vanaf 13 jaar).
De andere 4 loopevenementen zijn:
- zaterdag 11 mei: De8vanBoveneind
-zondag 16 juni: Survivalrun Boven Leeuwen
-weekend van 31 aug en 1 sept: Dijkensport.nl
-zondag 27 okt: Stormrun Deest
Meer info over déze 4 loopevenementen volgt t.z.t.
Wij wensen alle deelnemers veel plezier en succes!
WWW.ACTIEFMAASENWAAL.NL
Het volgende Brulletin ontvangt u op 5 april 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;

