April 2022

Maandbrief
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het voorjaar is begonnen. Komend weekend gaat de zomertijd in en hopelijk
kunnen we gaan genieten van een prachtig voorjaar en zomer.
Nu vrijwel alle coronamaatregelen losgelaten zijn, willen we u als
ouders/verzorgers ook weer de mogelijkheid geven om bij het ophalen van uw
kind(eren) eventueel te wachten op het schoolplein (in plaats van buiten de
hekken). Houd u er daarbij wel rekening mee dat alle kinderen vrije doorgang
hebben bij de hekjes en de fietsenstalling? Alvast bedankt!
In deze maandbrief leest u alle informatie over de activiteiten in de maand april.
Met vriendelijke groet,
Team C. van Leeuwenschool

Pasen, studiedag en een heerlijk lang paasweekend
Woensdag 13 april vieren we het paasfeest op school. Om 14.00 uur zijn alle
kinderen vrij, om daarna van een heerlijk lang paasweekend te genieten.
Donderdag 14 april staat er voor het team een studiedag op de agenda en in
verband daarmee zijn alle leerlingen deze dag vrij. Deze dag was reeds
aangekondigd in de jaarkalender die u aan het begin van het schooljaar van
ons heeft ontvangen. Vrijdag 15 april is het Goede Vrijdag en is de school
gesloten. Dat geldt ook voor maandag 18 april, 2e Paasdag

Open Dag woensdag 6 april
Kent u in uw omgeving ouders die op zoek zijn naar een school voor hun
zoon/dochter geef deze datum dan door. Woensdag 6 april openen wij onze
deuren en iedereen is van harte welkom van 09.00 uur – 12.00 uur om een
kijkje te komen nemen. Wanneer ouders deze dag niet in de gelegenheid
zijn is dat ook geen probleem. Ook op andere dagen staan wij open voor een
kennismakingsgesprek en rondleiding. Hiervoor kan een afspraak worden
gemaakt met de directeur van de school Nicole Horstink via de mail:
n.horstink@veluwseonderwijsgroep.nl of het telefoonnummer van de
school: 0313-651776
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Welkom aan …
Kabel wordt in de maand april 4 jaar en gaat starten in groep 1. Alvast van harte
gefeliciteerd en wij wensen jou een hele fijne en leerzame tijd toe bij ons op school.

Aanmelden nieuwe leerlingen

Het is voor ons fijn om tijdig te weten met welke leerlingaantallen we bij onze planningen rekening moeten
houden. Aan u, als ouder van een of meerdere leerlingen op de C. van Leeuwenschool, vragen wij dan ook om
uw kind(eren) tijdig in te schrijven. Heeft u een zoon of dochter die geboren is 2018, 2019 of 2020 en heeft u hem
of haar nog niet aangemeld dan vragen wij u dit nu alvast te doen. Aanmeldingsformulieren zijn op school
verkrijgbaar.

Centrale eindtoets groep 8
In de week van 18 april gaan de kinderen van groep 8 zich buigen over de eindtoets. Wij wensen ze daarbij heel
veel succes. Medio mei wordt de uitslag verwacht.

Pasen
Woensdag 13 april vieren we het paasfeest op school. De OC zorgt voor een lekker tien-uurtje. Alle kinderen
blijven zoals gewoonlijk op school lunchen. Wij willen u vragen om uw kind(eren) die dag een lekkere “paaslunch”
mee te geven (eten en drinken). Er zal ook schoolmelk zijn. Daarna kunnen we gaan genieten van een heerlijk lang
paasweekend en zien we elkaar weer op dinsdag 19 april.
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Palmpasen/palmpaasoptocht groep 1 t/m 4

Vrijdag 8 april vieren wij Palmpasen. De kinderen van groep 1 t/m 4 zullen met een eigen stok lopen. De groepen 5
t/m 8 zullen hen daarbij begeleiden. Het is de bedoeling dat ouders zelf voor deze stok zorgen. Op woensdag 30
maart krijgen de kinderen van groep 1 t/m 4 crêpepapier en twee kleine paasknutsels mee om de palmpaasstok
thuis te versieren. De bedoeling is dat u met uw kind de stok thuis verder naar eigen smaak versiert. Vanaf
maandag 4 april kunt u de versierde stok aan uw kind meegeven naar school. Deze worden in de eigen klas
verzameld. Uiterlijk woensdag 6 april willen we alle stokken weer op school terug hebben.
Wij krijgen van de bakker de broodhaantjes aangeleverd en die zullen op de top van de palmpaasstok gezet
worden. Op vrijdag 8 april lopen wij om 13.00 uur gezamenlijk de Palmpaasoptocht door de wijk. Bij deze
maandbrief is een plattegrond toegevoegd met de route. Het is altijd leuk wanneer vaders, moeders, opa’s en
oma’s etc. langs de kant van de weg staan.

Herdenking Polar Bear

Ieder jaar herdenken wij in april de bevrijding van Loenen-Eerbeek bij het monument “De Polar Bear” dat ligt op de
grens tussen Loenen en Eerbeek (Eerbeekseweg/Harderwijkerweg). Het monument houdt de herinnering levend
aan de divisie de Polar Bears uit Engeland die Loenen en Eerbeek op 16 april 1945 heeft bevrijd. De keuze voor een
bronzen ijsbeer is niet vreemd, aangezien het Engelse West Riding Reconnaissance Regiment dat Loenen in 1945
bevrijdde, een ijsbeer als officieel insigne en logo voerde.
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Onze school heeft het Polar Bear monument geadopteerd. De afgelopen twee jaren kon de herdenking helaas niet
doorgaan door de Corona maatregelen. Dit jaar wordt de herdenking gehouden op dinsdag 19 april.
Groep 8 heeft de eer om deze herdenking mede te organiseren. De herdenking is van 13.00 –13.45 uur. We willen
graag met alle kinderen van groep 7 en 8 naar het monument fietsen. U bent hierbij van harte uitgenodigd om met
ons mee te fietsen en de herdenkingsbijeenkomst bij te wonen. Na de plechtigheid is er ook voor u gelegenheid om
bloemen bij het monument te leggen. We hopen op een grote opkomst, zodat we er met elkaar een mooie
plechtigheid van kunnen maken. Aan het einde van de herdenking draagt groep 8 de taak over aan de leerlingen
van groep 7.
De komende weken zullen de lessen wereldoriëntatie in groep 7 en 8 in het teken staan van de Tweede
Wereldoorlog. Zo willen we de kinderen meegeven wat er deze tijd is gebeurd en waarom de bevrijding van ons
land, en dus ook van Loenen-Eerbeek, zo belangrijk is geweest.
Dit jaar heeft deze herdenking voor velen wellicht nog een extra lading door de vreselijke situatie waarin Oekraïne
zich momenteel bevindt door de oorlog.

Grote Rekendag op woensdag 30 maart
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland en
Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar
vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek! De titel van de 20e Grote
Rekendag is “ Bouwavonturen”. Er komen veel rekenactiviteiten kijken bij bouwen: tekenen, inschatten,
rubriceren, plannen. De kinderen combineren denkkracht met handvaardigheid. Een heel avontuur! Ze ontdekken
hoe het is om architect te zijn of contructeur of bouwer. Tijdens deze Grote Rekendag gaan de kinderen
onderzoekend rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. En
het is ook nog eens heel leuk!

Landelijke opschoondag
We gaan met de groepen 5 t/m 8 meedoen met de landelijke opschoondag. Dit doen we op donderdag 31 maart.
In het kader van de landelijke schoonmaakdag zullen de kinderen uit de groepen 5 t/m 8, gewapend met
prikstokken en handschoenen, op pad gaan in de wijk. Daarbij zullen ze vast van alles gaan tegenkomen aan
zwerfvuil zoals, blikjes, papier, plastic, oud roest, etc. De wijk zal er na deze actie weer picobello uitzien, laten we
dat met zijn allen proberen zo te houden!
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Schoofeest en bazaar
Vrijdag 20 mei is het zover! Dan vieren we ons schoolfeest en organiseren we onze welbekende bazaar. Hier
hebben wij natuurlijk veel zin. De kinderen gaan naar school van 08.30 – 12.30 uur.
Van 17.00 – 19.30 uur is de bazaar geopend voor (oud)leerlingen, ouders, familieleden, dorpsgenoten en andere
belangstellenden. In en rondom de school vinden diverse activiteiten plaats die worden georganiseerd door de
kinderen uit de groepen 7 en 8. Tijdens de bazaar zijn er kraampjes waar tegen een kleine vergoeding
overheerlijke hapjes en drankjes kunnen worden genuttigd. Ook zal het Rad van Avontuur wederom draaien met
geweldige prijzen. Vanuit de opbrengst van de bazaar wordt een deel van het kamp naar Ameland van groep 8
betaald.
Het thema van het schoolfeest dit jaar is: Terug in de tijd!

De Oudercommissie verzorgt voor alle kinderen een 10-uurtje en rond 12.00 uur krijgen de kinderen een kleine
lunch. We gaan er een spetterende dag van maken met elkaar.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de speciale schoolfeestbrief die vandaag naar alle ouders(s) /
verzorger(s) wordt verzonden.

Kanjertraining in de maand april
In de maand april staat het thema ’vriendschap’ centraal binnen de Kanjerlessen. In de onderbouw is dit
voornamelijk gericht op vertrouwen, elkaar helpen en elkaar nog beter leren kennen.
In de bovenbouw is vertrouwen ook een belangrijk onderdeel van de kanjerlessen, maar ook leren de kinderen
dat vrienden van mening mogen en durven verschillen en hoe zij volgens de kanjerafspraken kritiek mogen uiten.
Leerlingen bespreken in kanjerkringen op een nette manier hun mening over vriendschappen. Wat is
vriendschap? Wie zijn jouw echte vrienden? Zijn vrienden het altijd met elkaar eens? Helpen vrienden elkaar
altijd? Wij hopen weer op mooie en waardevolle lessen.

-
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Sportdag / Koningsspelen

Op vrijdag 22 april a.s. worden landelijk de Koningsspelen gehouden. We starten de Koningsspelen door samen
te dansen op het plein op het nummer “Fittop 10”. U bent natuurlijk van harte welkom daarbij te blijven kijken.
De kinderen van de groepen 1-2 gaan gewoon eerst naar binnen, de andere kinderen verzamelen op het plein
bij de eigen leerkracht.
Koningsontbijt: Voordat we met de koningsspelen gaan beginnen, wordt er om 8:30 uur in alle groepen gestart
met een koningsontbijt. Het ontbijt wordt door de organisatie van de Koningsspelen en de Jumbo aangeboden.
We vragen u om uw kind(eren) zelf een bord en mes (voorzien van naam) in een plastic tas mee te geven. Na
afloop van het ontbijt gaat dit ongewassen weer in de tas mee naar huis. Indien uw kind een grote eter is, kunt
u eventueel een extra (gezonde) boterham meegeven.
Sport en spelprogramma: Het sport en spelprogramma voor de onderbouw start om 09.30 tot 12.00 uur.
Daarna is er nog een eigen programma in de groep. Door de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 worden er
allerlei sportieve spelletjes op het plein gespeeld. Het bovenbouwprogramma start om 09.30 uur en zal rond
13.00/13.30 uur afgelopen zijn. Het programma hiervoor wordt georganiseerd door st. sportkompas. Zodra hier
meer over bekend is, zullen wij u hierover informeren op de parro. Graag een eigen lunch en extra drinken mee
in een rugtas! Na afloop van de sportdag gaan de kinderen terug naar school.
Ouderhulp gevraagd voor de Koningsspelen: Om deze dag tot een succes te maken hebben we heel veel
ouderhulp nodig. Voor de onderbouw zijn we op zoek naar begeleiders die groepjes kunnen en willen
begeleiden bij het spelen van de verschillende spellen. Reserveer deze dag dus in uw agenda! Aanmelden kan
via de kalender/agenda in de Parro-app vanaf maandag 28 maart. We hopen op een zonnige, sportieve dag!
Alle leerlingen zijn deze dag gewoon om 14.00 uur vrij.

Buitenlesdag
Jantje Beton en IVN Natuureducatie organiseren sinds 2016 de jaarlijkse Nationale Buitenlesdag om aandacht
te vragen voor het gebruik van het schoolplein (en de omgeving) als lesplek. Dat is niet alleen heel leuk, het is
ook gezond en goed voor de ontwikkeling van de leerlingen. Op dinsdag 5 april is het weer Nationale
Buitenlesdag door Jantje Beton. Met het mooie weer in het vooruitzicht gaan we die week meedoen aan de
landelijke buitenlesdag.
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Brummense Bikkel
Ook in 2022 zal in de gemeente Brummen de Brummense Bikkel worden uitgereikt. Hieronder treft u de
informatie aan.

Uitreiking jeugdlintje Brummense Bikkel
Eind april worden de Jeugdlintjes de 'Brummense Bikkel’ weer uitgereikt. Kinderen en/of jongeren
die zich actief hebben ingezet voor de maatschappij of hun medemens kunnen genomineerd
worden. Tot en met 31 maart kan iedereen zijn of haar favoriete Brummense Bikkel-kandidaat
doorgeven.
Waarom?
Met de Brummens Bikkel worden kinderen en jongeren gewaardeerd en beloond voor het doen
van een goede daad. Bijvoorbeeld voor het wekelijks boodschappen doen voor oma, het
zwerfafval opruimen in de buurt, het verzorgen van dieren bij de kinderboerderij, etc. Tijdens de
feestelijke bijeenkomst in april worden de jeugdlintjes door de burgemeester en/of de wethouder
uitgereikt, gelijktijdig met de ‘lintjesregen' voor volwassenen. De jeugdlintjes mogen voor kinderen
en jongeren een stimulans zijn, om zich actief in te (blijven) zetten voor maatschappij en hun
medemens. De Brummense Bikkel krijgt daarnaast een hele mooie prijs.
Help de jury en geef jouw nominatie door!
Om nominaties te kunnen ontvangen hebben we jouw hulp nodig! Iedereen kan zijn of haar
favoriete kandidaat doorgeven uiterlijk 31 maart. Alle inzendingen worden door de jury, onder
leiding van wethouder Timmer, beoordeeld. Er zijn twee categorieën, te weten jeugd van 4 tot en
met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 17 jaar. Dus: ken je iemand tussen 4 en 18 jaar die
iets bijzonders heeft gedaan voor de Brummense maatschappij of zijn/haar medemens? Meld
hem of haar aan!
Aanmelden kan via de email: bikkel@welzijnbrummen.nl of stuur een brief naar:
Nominatie Brummense Bikkel, p/a Postbus 141, 6970 AC BRUMMEN.
Vermeld duidelijk wie de genomineerde is, zijn of haar adresgegevens en telefoonnummer. Laat
ook duidelijk weten waarom deze persoon de Brummense Bikkel zou moeten winnen.
Je kunt ook hier het nominatieformulier downloaden op deze pagina.
Wij hopen natuurlijk veel nominaties te mogen ontvangen. Bij voorbaat dank hiervoor en bij
vragen kun je contact opnemen via mailadres: r.frederiks@welzijnbrummen.nl of telefoonnummer
0575 – 561988.
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