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  Maandbrief 
 

 

  

 

 

  

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hierbij ontvangt u de maandbrief voor november.We hopen dat iedereen 
genoten heeft van de herfstvakantie. Komend weekend gaat de wintertijd in en 
deze maand zal de Sint weer voet aan wal zetten in ons land. In deze maandbrief 
informeren wij u over de activiteiten die de komende maand op de agenda staan. 
Veel leesplezier! 

Met vriendelijke groet,   

Team C. van Leeuwenschool  

Schoolfruit 

 
 
Onze school is weer ingeloot voor het EU schoolfruit- en groenteprogramma 
2021-2022. Dit betekent dat wij weer 20 weken lang fruit en groente ge-      
leverd krijgen voor de hele school. We ontvangen het schoolfruit vanaf            
week 46 (15 t/m 19 november)  t/m week 16 van 2022 (18 t/m 22 april). In      
deze periode  krijgen de kinderen 3 x per week 1 stuks fruit /groente op       
school. U hoort nog van ons welke dagen dit gaan worden. Indien uw kind een 
grotere fruiteter is of bijv. bepaalde fruitsoorten niet lust, mag u natuurlijk       
ook altijd zelf extra fruit van huis meegeven. In elke groep zal ook in de les 
aandacht worden besteed aan gezonde voeding. Voor meer informatie over      
het EU-schoolfruitprogramma verwijzen wij u naar de flyer die u als een         
aparte bijlage bij deze maandbrief aantreft. 
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Schoolzuivel 

Naast het schoolfruit is onze school ook ingeloot voor het Schoolzuivel programma van Grensland Zuivel 2021-
2022. Dat is natuurlijk fantastisch! Eén op de drie kinderen in de EU in de leeftijd tussen de 6-9 jaar heeft op dit 
moment overgewicht of obesitas. En dat is zorgwekkend.  Gezond eten en drinken begint al op jonge leeftijd. 
Daarom biedt Grensland Zuivel op Nederlandse basisscholen GRATIS zuivel aan. Zuivel biedt snel en gemakkelijk 
veel voedingsstoffen, zoals eiwitten, calcium en B-vitamines. Vanaf week 45 (8 t/m 12 november t/m week 15 (11 
t/m 15 april) ontvangen wij voor de hele school 20 weken lang 2 x per week schoolzuivel. Net als bij het schoolfruit 
houden wij u op de hoogte welke dagen dit gaan worden. 
 

Nationale schoollunch 

Ook dit jaar zijn wij weer ingeloot om deel te nemen aan het Nationaal Schoolontbijt. Net als vorig jaar gaan we het 
ontbijt inzetten als schoollunch. Het uitgebreide pakket is elk jaar een schoolvoorbeeld van een gezonde maaltijd , 
dat voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum. De schoollunch moet een feestje zijn voor iedereen, dus 
ook voor kinderen met een voedselallergie is er glutenvrij brood en kinderen kunnen kiezen uit verschillende 
soorten beleg, melk, yoghurt en thee. Als bijlage bij deze maandbrief treft u een overzicht aan wat er dit jaar op 
tafel staat. Deze gezellige lunch gaat plaatsvinden op woensdag 3 november a.s. Op die dag mag u voor één keer 
uw kind(eren) zonder lunch naar school sturen, dan wel graag bord, bestek en beker meegeven     

 

Welkom aan …… 

Marijn wordt binnenkort 4 jaar en gaan starten in groep 1-2. Wij wensen hem een hele fijne en leerzame tijd toe bij 

ons op school.  

Lustrumviering 55 jarig bestaan C. van Leeuwenschool 

Onze school bestaat 55 jaar. In 1966 is de C. van Leeuwenschool opgericht en nu, 55 jaar later is dat een feestje 
waard.  Op vrijdag 12 november gaan we dit lustrum met de kinderen vieren.   

Deze dag krijgen de kinderen fantastische workshops aangeboden door (groot-)ouders en leerkrachten. Te denken 
valt aan: cupcakes versieren, stopmotion, herfstbakjes maken, boksen, musical, sporten, yoga, pizza bakken, 
bloemschikken, vetbollen maken en nog veel meer. Tussen de middag eten de kinderen pannenkoeken. We zoeken 
in verschillende groepen nog bakkers. Per groep zoeken wij 2 á 3 pannenkoekenbakkers die ervoor willen zorgen 
dat wij vrijdag 12 november om 12.00 uur een lekkere lunch kunnen nuttigen. Het zou fijn zijn als de 
pannenkoekenbakkers die ochtend thuis 20 pannenkoeken bakken. U kunt zich opgeven via de agenda in Parro. 
Uiteraard verzorgt de school de boodschappen om de pannenkoeken te kunnen bakken. De kinderen hoeven deze 
dag geen 10-uurtje en geen eten en drinken mee te nemen. 
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Kanjertraining in de maand november 

In de maand november staan de Kanjerlessen in het teken van gevoelens. De vraag die hierbij centraal staat is: 
’Weet jij hoe je je voelt?’ Kinderen leren hun eigen gevoel te herkennen en benoemen. Wanneer je je eigen 
gevoelens herkent, is het makkelijker om gevoelens bij een ander te herkennen.  

Verschillende gevoelens zullen worden besproken. Waaraan kan je zien dat iemand verdrietig of bang is? Wat doe 
je als je blij of boos bent? Kortom in allerlei verschillende werkvormen zal het onderwerp ‘gevoelens’ centraal 
staan.  

Voorleeswedstrijd 

Op vrijdag 5 november houden de groepen 5 t/m 8 een voorleeswedstrijd. In iedere groep wordt voorafgaand aan 
deze wedstrijd een groepswinnaar gekozen. Deze winnaar gaat strijden om de titel van “Voorleeskampioen van de 
school”.  De voorleeskampioen mag door naar de regionale voorleeswedstrijd. Volgens de regels mag deze 
voorleeskampioen alleen uit groep 7 of 8 komen. Mocht het zo zijn dat we een schoolkampioen uit groep 5 of 6 
hebben, gaat de hoogst geëindigde leerling uit groep 7 of 8 door. In dat geval hebben  we twee kampioenen; een 
schoolkampioen en een voorleeskampioen die door mag naar de regionale voorleeswedstrijd. Indien de 
schoolkampioen in groep 7 of 8 zit, hebben we  gewoon één winnaar. 

Sint en Pieten  

Nog even en dan is het weer zover. Sint komt met zijn pieten in het land. Vrijdag 3 december vieren we het 
sinterklaasfeest op school. We gaan er weer een gezellig feest van maken voor de kinderen. T.z.t. ontvangt u 
nadere informatie van ons.     

Studiedag maandag 6 december: alle leerlingen vrij 

Maandag 6 december staat er voor het team een studiedag op de agenda. Deze studiedag was reeds aangekondigd 
in de jaarkalender die u aan het begin van het schooljaar van ons heeft ontvangen. In verband hiermee zijn alle 
leerlingen deze dag vrij. 

Godly Play: gastlessen idenditeit 

Komende periode worden er gastlessen ‘Godly Play’ gegeven. De lessen (verhalen) zijn een aanvulling en 
verdieping op het levensbeschouwelijk onderwijs op de katholieke basisscholen 

De wijze van vertellen nodigt de kinderen uit om het verhaal mee te beleven en een persoonlijke betekenis te 
geven. Er is ruimte voor de eigen spiritualiteit van kinderen. Vragen stellen, stilte en creatieve verwerking spelen 
daarin een duidelijke rol. Na het verhaal is er ruimte voor een gesprek en worden er open vragen gesteld: “Ik vraag 
me af…..” (Wat vind jij het mooiste, wat vind jij het belangrijkste, zouden de vogels een naam hebben, etc.) Er is 
geen goed of fout maar vrije associatie; dat wat het kind beleeft, denkt en voelt mag verteld worden. 

Vervolgens krijgt elke leerling de gelegenheid om dat wat het gehoord heeft creatief te verwerken op zijn/haar 
manier, bijv. d.m.v. tekenen of schilderen. Afsluitend mogen kinderen die dat willen vertellen wat ze tijdens de 
creatieve verwerking hebben gemaakt. 

We hopen dat de kinderen kunnen luisteren naar mooie verhalen. 
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Verkeersdag 

Vandaag hebben de kinderen verkeerslessen gehad op het schoolplein. Ze hebben verschillende verkeerssituaties 

geoefend, naast elkaar gefietst, oefeningen gedaan met de hand uitsteken, slalommen en een noodstop 

gemaakt. Het was leuk en leerzaam! Alle ouders die hebben geholpen willen we enorm bedanken.  

 

 

Gymnastiekvereniging Kracht & Vlugheid 

Kracht & Vlugheid is een sportvereniging die lessen aanbiedt op het gebied van turnen, trampoline springen en 
dans. Het is herfst en de donkere dagen komen er aan. Wij hebben een flyer ontvangen met het verzoek deze te 
verspreiden onder onze leerlingen. Graag voldoen wij aan dit verzoek. Zie de flyer die u als bijlage bij deze 
maandbrief aantreft.  
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 GEZONDE KEUZE VOOR IEDER KIND 

TIJDENS DE SCHOOLLUNCH! 

Het assortiment voor onderbouw en bovenbouw bestaat deze keer uit: 

Brood en crackers 

• Volkorenbrood 

• Volkorenbollen  

• Mini volkoren rozijnenbolletjes  

• Matze crackers volkoren  

• Bruin brood glutenvrij  

Beleg 

• Halvarine 

• 30+ kaas 

• Rinse appelstroop  

• Fruitspread 

• Paprika  

• Eieren  

• Appels  

Dranken 

• Halfvolle melk  

• Halfvolle yoghurt  

• Thee 
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Tips van Veilig Verkeer Nederland 

Het is herfst en de donkere dagen komen er aan. Tijd om de fietsverlichting te checken, want het is vroeger 
donker. Hieronder een aantal tips  van Veilig Verkeer Nederland. 

 

AAN in het donker 
Als fietser ben je kwetsbaar in het verkeer. Zeker als het donker wordt, dan is 

het extra belangrijk dat je goed zichtbaar bent. Daarom steunt Veilig Verkeer 

Nederland de overheidscampagne AAN in het donker! Hoe sta jij aan? 

  

1. Zet je fietslicht aan 

Meedoen is makkelijk! Een handige cue is de straatverlichting. Staat deze 

aan? Dan is het tijd je fietsverlichting aan te zetten. Ook bij regen of mist is 

verlichting verplicht. 

2. Check je fiets 

Is jouw fietsverlichting en -reflectie in orde? Je controleert het gemakkelijk op 

school met het project Veilig op de Fiets of thuis met de online VVN 

Fietscheck. 

3. Val op met je kleding 

Bij regen, schemering en in het donker valt felle of lichtgekleurde kleding het 

beste op. Bij mist ben je beter zichtbaar in donkere kleding. In alle gevallen 

helpen reflecterende strips ook om beter op te vallen. 

 

https://vvn.us14.list-manage.com/track/click?u=c51e1873310bac9b9259828a8&id=a8847a5e57&e=04e2be74d2
https://vvn.us14.list-manage.com/track/click?u=c51e1873310bac9b9259828a8&id=1f83ae399d&e=04e2be74d2
https://vvn.us14.list-manage.com/track/click?u=c51e1873310bac9b9259828a8&id=1f83ae399d&e=04e2be74d2
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Fietsverlichting kapot?  
Repareer het zelf of breng je fiets naar de fietsenmaker, zodat je weer veilig 

onderweg kunt. Wij hebben handige video's gemaakt om te helpen als je zelf de 

verlichting wilt repareren. Of je nou vaste verlichting hebt of batterijverlichting.  

 

https://vvn.nl/zo-repareer-jij-je-

fietsverlichting?utm_source=Basisscholen+met+lidmaatschap+VVN+en%2Fof+Educatieli

jn&utm_campaign=72d7061142-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_15_08_01_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0

5b8b12604-72d7061142-68512803 

Kiwi spaaractie 

We kunnen nog steeds sparen voor nieuwe kiwi ballen. Sparen jullie mee? Dit kan door de stickers van de 
Zespri kiwi’s te halen en op de spaarposter op school te plakken. 

 

 

https://vvn.nl/zo-repareer-jij-je-fietsverlichting?utm_source=Basisscholen+met+lidmaatschap+VVN+en%2Fof+Educatielijn&utm_campaign=72d7061142-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_15_08_01_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_05b8b12604-72d7061142-68512803
https://vvn.nl/zo-repareer-jij-je-fietsverlichting?utm_source=Basisscholen+met+lidmaatschap+VVN+en%2Fof+Educatielijn&utm_campaign=72d7061142-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_15_08_01_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_05b8b12604-72d7061142-68512803
https://vvn.nl/zo-repareer-jij-je-fietsverlichting?utm_source=Basisscholen+met+lidmaatschap+VVN+en%2Fof+Educatielijn&utm_campaign=72d7061142-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_15_08_01_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_05b8b12604-72d7061142-68512803
https://vvn.nl/zo-repareer-jij-je-fietsverlichting?utm_source=Basisscholen+met+lidmaatschap+VVN+en%2Fof+Educatielijn&utm_campaign=72d7061142-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_15_08_01_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_05b8b12604-72d7061142-68512803
https://vvn.nl/zo-repareer-jij-je-fietsverlichting?utm_source=Basisscholen+met+lidmaatschap+VVN+en%2Fof+Educatielijn&utm_campaign=72d7061142-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_15_08_01_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_05b8b12604-72d7061142-68512803
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Wist u dat sportvereniging Kracht & Vlugheid in Eerbeek ook  

een uitdagende les heeft voor 
  
kinderen tot 4 jaar ?  

We maken gebruik van nieuwe spannende materialen en  

gaan samen met de kinderen  klimmen, klauteren,  

springen, balanceren, rollen  en nog veel meer.  

Zodra uw zoon of dochter kan lopen is het samen met een  

ouder, opa, oma of oppas van harte welkom.  

Heeft u interesse? De eerste 2 lessen zijn gratis. 
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Voor  kleuters  is het goed om te bewegen. Het zorgt  

voor een goede  motorische ontwikkeling . De  

kleuters leren daarnaast samen te spelen en te bewegen in  

een ontspannen sfeer. Het ontwikkelen van de motoriek bij  

jonge kinderen is enorm belangrijk. Niet alleen vanwege het  

fysieke, maar ook het  sociale aspect 

  

komt aan bod.  

Deze les ontwikkeld voor  kinderen t/m 5 jaar  
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Wie wil er nou niet de nieuwe Epke Zonderland of Sanne  

Wevers worden? Bij ons leer je een  radslag , een hand- 

stand, leuke  kunstjes op balk  of op de brug. Kom  

een keer kijken en doe gezellig mee!  Kinderen van  

6-7  jaar  zijn welkom om 17:30 uur. Ben je  8  jaar of  

ouder ? Kom dan om 18:30 uur.  
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Ben jij  tussen de 4 en 8 jaar 

  

en hou jij van dansen?  

Bij de KidsDance wordt er gedanst op verschillende soorten  

vrolijke muziek en doen we (dans)spelletjes. Je leert de ba- 

sisbeginselen van dans, zoals het uitvoeren van verschillende  

danspasjes, het aannemen van een juiste houding, op de  

maat dansen en het leren onthouden van pasjes. 



 

                                 C. van Leeuwenschool H.A. Lorentzstraat 1 Eerbeek 0313-651776  
 

 

 

 

 

De springgroep is een recreatief lesuur voor  jongens  

en meiden . Alle vormen van springen komen hier aan  

bod. We maken gebruik van de grote trampoline, dubbele  

minitramp, minitramp, tumblingbaan, kast, pegasus, planko- 

line en lange mat. Veel afwisseling dus! 

Zit jij in  groep 3 t/m 7  van de basisschool? Dan ben  

je welkom op vrijdagmiddag van 17.00 uur tot 18.00 uur. Zit  

jij in  groep 8 of op de middelbare school ,  

dan mag je langs komen om 18.00 uur tot 19.00 uur. 


