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Agenda:
Ma. 8 april.
Di.
9 april.
Wo. 10 april.
Di.
16 april.
Wo. 17 april.
Wo. 17 april.
Do.
18 april.
Vr.
19 april.
Ma. 22 april

MR vergadering
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
Cito eindtoets.
Gr. 1 en Gr. 2 vrij
Cito eindtoets
Cito eindtoets
Alle kinderen vrij (verhuisdag)
t/m vrijdag 3 mei vakantie

Volgende week ontvangt u nog informatie over de start op
maandag 6 mei in het nieuwe Kindcentrum.
Als wij in het Brulletin spreken over ouders dan bedoelen wij ook
de verzorgers van leerlingen.

De Laatste week op De Leeuwenkuil
In de laatste week voor de vakantie (week van 15
april) verhuizen we naar ons nieuwe gebouw. In
deze week maken de leerlingen van groep 8 ook de
Cito eindtoets. We zullen ervoor zorgen dat zij deze
toets in rustige omstandigheden kunnen maken.
Maandagochtend 15 april nemen we afscheid van
Jan, onze conciërge. Hij vindt de verhuizing van de
school een mooie gelegenheid om na jaren zijn werk
op de Leeuwenkuil te beëindigen.
Dinsdag wordt de inhoud van alle kasten ingepakt.
Woensdag (gr. 1 en gr. 2 zijn vrij) wordt het
meubilair van de kleuters verhuisd, alle kasten, de
administratie, de directiekamer en de spreekkamers.
Woensdagmiddag wordt het leerlingmeubilair
verhuisd. Behalve van gr. 8 i.v.m. de Citotoets. Dit
gaat donderdagmiddag weg.
Donderdagmiddag wordt samen met de kinderen
het afscheid van het gebouw gevierd. Alle groepen
zijn al druk bezig met o.a. prachtige
muurschilderingen. Als u de komende tijd de
kinderen op komt halen kunt u ook even naar
binnen lopen om alles eens te bekijken.
Dat kan ook op maandag 15 april tussen 17.30 uur
en 19.30 uur. We stellen dan de school ook open
voor alle Leeuwenaren die “een deel van hun leven”
in

het gebouw van De Leeuwenkuil hebben
doorgebracht. Voordat het gebouw begin juni
gesloopt wordt kunnen zij nog één keer met eigen
ogen zien hoe “groot” de kuil nu werkelijk is en in
welke lokalen zij vroeger les hebben gekregen.
Iedereen is van harte welkom, dus zegt het voort.
We zijn druk bezig met opruimen. Een groot deel
van het meubilair gaat mee, datzelfde geldt voor
allerlei materialen. Toch gaat er ook veel weg. We
zullen in de laatste week een soort “meeneem” hoek
inrichten. Mocht u misschien zelf al geïnteresseerd
in iets zijn dan kunt u dit natuurlijk even aan ons
laten weten. (administratie@deleeuwenkuil.nl).
Twee collega’s nemen eind van het schooljaar
afscheid.
Twee collega’s nemen aan het eind van dit
schooljaar afscheid van De Leeuwenkuil. Zij maken
een volgende stap in hun loopbaan. Wendy van
Kampen gaat na zeven jaar in het 16e team werken
en Greetje ter Bork (intern begeleider) gaat zich nu
volledig voor het Centrum Passend Onderwijs
inzetten. Aan het eind van het schooljaar nemen we
afscheid van hen. We kunnen nu al wel zeggen dat
we Wendy en Greetje zeker zullen missen en dat we
hen veel succes wensen.
In de voorbereiding naar volgend schooljaar zijn we
gestart met de formatie en de nieuwe
groepsverdeling. Hierbij gaan we natuurlijk ook
kijken op welke wijze het vertrek van Wendy en
Greetje ingevuld gaat worden.
Na zeven jaar met plezier op De Leeuwenkuil
gewerkt te hebben, neem ik aan het eind van dit
schooljaar afscheid van de school. Het wordt tijd
voor een nieuwe uitdaging! Ik blijf werkzaam binnen
SPOM, door plaats te nemen in het 16e team. Dit
betekent dat ik ga invallen op verschillende SPOMscholen, wat mij de mogelijkheid biedt om mijzelf te
oriënteren en verder te kijken.
Graag wil ik iedereen (kinderen, ouders en collega’s)
bedanken voor het vertrouwen in mij, de prettige

samenwerking en de fijne & leerzame tijd op
De Leeuwenkuil!
Met vriendelijke groeten, Wendy van Kampen
Na de zomervakantie ga ik mijn baan voor het
Centrum Passend Onderwijs uitbreiden. Dit betekent
dat ik na 7 jaren De Leeuwenkuil ga verlaten. De
afgelopen jaren heb ik met veel plezier als intern
begeleider gewerkt met en voor kinderen, ouders en
collega’s. Ik heb mij op De Leeuwenkuil altijd thuis
gevoeld en gemerkt dat samen met het team veel
bereikt kon worden. De gesprekken met kinderen,
ouders en leerkrachten waren erg waardevol. Dat ga
ik zeker missen. Ik weet dat deze ervaringen mij goed
van pas komen in mijn werk als coördinator van het
ondersteuningsplatform. Tot de zomervakantie blijf
ik nog gewoon werkzaam voor school, zodra er meer
bekend is over wie mijn taak gaat overnemen
worden jullie verder geïnformeerd.
Met vriendelijke groet, Greetje ter Bork
Taalstage
Vanaf volgende week begint Haea Ishak een
taalstage bij ons op school. Haea komt uit Syrië. Zij
woont sinds 2017 In Nederland en wil de komende
tijd haar Nederlandse taal goed gaan leren. Zij komt
dit bij ons doen op de dinsdag en donderdag.
Zij stelt zich voor.
Hallo,
Ik ben Haea Ishak en ik kom
uit Syrië. Ik ben sinds 2017
in Nederland. Nu woon ik in
Boven Leeuwen. Ik woon
daar samen met mijn
ouders en twee broers.
Op dit moment ben ik druk
met het leren van de taal/
inburgering. Ook ben ik aan
het kijken welke opleiding
bij mij past. Daarom kom ik graag stagelopen op De
Leeuwenkuil. Ik kom hier op donderdag en loop mee
met juf Els.
Na de meivakantie kom ik ook op dinsdag helpen.
Ik ben iemand die goed kan leren, ik ben rustig en
vriendelijk.
Tot ziens!
Schoolvoetbal (Jongens en meisjes)

We gingen verzamelen bij de leeuwenkuil, we
stapten met ze allen in de auto, we deden er tien
minuten over. Toen kwamen wij aan in Altforst we
gingen naar de kleedkamers toe. We trokken onze
schoenen aan en deden onze yell, we moeste direct
voetballen tegen St. Lambertus we hadden met 0-5
Gewonnen daarna moesten we tegen het Mariënhof
en we hadden met 3-0 gewonnen toen hadden we
5 minuten rust en daarna is het De leeuwenkuil
tegen de Oversteek. Gelijk vanaf de aftrap gaat
Ruben onze aanvoerder in de aanval en doet een
lobje over de keeper heen en we staan met 1-0 voor
de wedstrijd is geëindigd met 4-0 gewonnen. We
moeten tegen Appelhof, de wedstrijd hebben we 0-0
gespeeld, we moeten tegen de Dijk wij vonden het
leuk omdat er een vriend in zat. We speelden de
wedstrijd en hadden gewonnen met 1-0 en toen
maakten we een heel leuk feestje in de kleedkamer
omdat we in de halve finale zitten.
(Deze halve finales worden vrijdagavond 5 april
gespeeld).
Woensdag 27 maart was het schoolvoetbal voor de
meiden in Altforst. Dit zijn de team's.
Team 1
We speelden drie wedstrijden twee keer tien
minuten , team 1 speelden hun eerste wedstrijd om
half drie tegen 't Klosterhufke . Die we helaas
verloren met 0-4 maar ze gaven niet op. De tweede
wedstrijd van team 1 om 14.50 ze moesten tegen De
Sint Lambertus die ze helaas met 4-0 verloren ze
moesten gelijk door naar hun derde en laste
wedstrijd om 15.15 die ze tegen De Appelhof
speelden en omdat ze niet opgaven wonnen ze met
3-0 van De Appelhof.
Helaas hadden ze niet genoeg punten om door te
gaan en werden ze derden.
Team 2
Team 2 speelden hun eerste wedstrijd om 15.15
tegen Marienhof die ze met 4-0 wonnen. Ze
moesten gelijk door naar hun volgende wedstrijd om
15.40 tegen de Terebint die ze gelijk speelden met 00 daar waren we natuurlijk ook blij mee.
En hun derde en laatste wedstrijd tegen de
Oversteek ze wouden deze natuurlijk winnen om
nog door te gaan. Het was 16.05 en hun laatste
wedstrijd begon maar het liep niet zo als ze gehoopt
hadden ze verloren met 1-0.
En team twee had ook niet genoeg punten om door
te gaan ze werden net als team 1 derde.
Helaas waren ze allebei niet door maar we zijn toch
trots op ze.
Goed gedaan team 1 en 2.

Afwezigheid meester Henk
Henk Brakel is in verband met een
studie tweedaagse met directeuren op woensdag 10
en donderdag 11 april afwezig.




Bijlagen
Nieuwsbrief fusie SPOM-Oeverwal
Bijlage over de Koningsdag (Rosmolen)

Informatie van buitenaf
Er is geen informatie van buitenaf.

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.

