Mei 2022

Maandbrief
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Vandaag hebben we de Koningsspelen gevierd en hebben de kinderen genoten
van een gezellige dag.
In deze maandbrief leest u alle informatie over de activiteiten in de maand mei.
Wij wensen u en uw gezin een hele fijne meivakantie. .
Met vriendelijke groet,
Team C. van Leeuwenschool

Pinkstertheater
Donderdag 2 juni organiseert St. Welzijn Brummen een mini-Theaterfestivalletje voor de basisschoolleerlingen in de gemeente Brummen.
De groepen 1-2 van onze school zullen in Eerbeek een voorstelling bezoeken
en dat geldt ook voor de groepen 3 t/m 8.
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Welkom aan …
Jay wordt in de maand mei 4 jaar en gaat starten in groep 1. Elisa komt na de meivakantie
in groep 3. Na de meivakantie verwelkomen wij verder nog Marc in groep 2. Marc is
met familie gevlucht vanuit de Oekraïne naar Nederland. Wij wensen jullie allemaal 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.

Studiedagen in juni
Dinsdag 7 juni (dit is de dag na Pinksteren) en vrijdag 24 juni staat er voor het team een studiedag op de agenda.
Alle leerlingen zijn deze dagen vrij. Beide studiedagen waren reeds eerder gecommuniceerd in de jaarkalender die
u aan het begin van het schooljaar van ons heeft ontvangen.

Schoolfruit: laatste week
Deze week ontvangen wij de laatste levering van het schoolfruit. Na de meivakantie is het dus de bedoeling dat u
uw kind(eren) alle dagen zelf fruit meegeeft als tussendoortje.

Schoolzuivel
De levering van schoolmelk loopt nog een paar weken door maar ons is niet bekend wat de leverdag is na de
meivakantie. Daarom aan u het verzoek om na de meivakantie zelf drinken mee te geven aan uw kind(eren). Zodra
er meer bekend is over de levermomenten van de schoolmelk zullen wij u hierover informeren via de Parro.
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Schoolfeest 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 u bij de vorige maandbrief heeft
ontvangen.

Kanjertraining in de maand mei
In de maand mei staat het thema ‘vragen stellen’ centraal tijdens de Kanjerlessen. Vragen kun je stellen omdat je
iets wilt leren of begrijpen, maar ook om iemand beter te leren kennen. Tijdens de Kanjerlessen leren de kinderen
vragen te stellen aan elkaar. Op deze manier leren de kinderen elkaar beter kennen en begrijpen. Vanuit de
Kanjertraining zeggen wij: ‘onbekend, maakt onbemind’. Wanneer je iemand beter kent, is het ook makkelijker om
daar begrip en respect voor op te brengen. Wij gaan weer uit van mooie, zinvolle en boeiende lessen.
Eind maart/begin april hebben alle kinderen een voorstelling in onze speelzaal bijgewoond van het Kanjertheater.
Voor groep 1 t/m 4 was er de voorstelling “Kanjer in beeld” en voor groep 5 t/m 8 was er de voorstelling “Ik wil
erbij horen”. Beide voorstellingen waren interactief en werden de kinderen uitgenodigd zelf mee te spelen.
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Kamp groep 8
Van maandag 30 mei t/m vrijdag 3 juni gaat groep 8 op kamp naar Ameland. Mede door de opbrengst van onze
jaarlijkse bazaar is het mogelijk om dit te organiseren. Wij wensen alle kinderen en hun begeleiders alvast een hele
fijne en gezellige week toe.

Avond-4-daagse Eerbeek
Na 2 jaar kan de traditionele Wandel4Daagse in Eerbeek dit jaar weer door gaan! De avond-4-daagse wordt
gehouden van maandag 13 t/m donderdag 16 juni.
Inschrijven is vanaf dit jaar alleen nog online mogelijk. Ga daarvoor naar de website
www.4daagse-eerbeek.nl/inschrijving/
Betaling gaat via eenmalige automatische incasso.
Misschien wil je lopen met familie, de buren of de sportclub maar de organisatie biedt deelnemers ook de
gelegenheid om samen met klasgenoten te lopen. Wanneer kinderen samen willen lopen houdt dit niet in dat de
school de verantwoordelijkheid heeft over (een groep) kinderen. De bedoeling is dat ouders zelf begeleiding
regelen voor hun kinderen. Verantwoordelijkheid voor de kinderen ligt dus bij de eigen ouders.
Er dient dus elke avond begeleiding bij uw kind te zijn. U kunt dit zelf zijn, of regelen in de vorm van een ander
volwassen persoon. Begeleiders dienen zich ook op te geven via het online inschrijfformulier.
Wanneer kinderen graag via school mee willen lopen heb je voor de inschrijving een groepsnummer nodig.
Zie voor meer informatie de brief in de bijlage.
Wij wensen alle kinderen en hun ouders/verzorgers veel plezier en succes tijdens de avond-4-daagse.
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Sportstimulering meivakantie
Het team van Sportkompas heeft weer een gevarieerd aanbod van sport- en spelactiviteiten gepland in de
meivakantie.

Nationale Diabetes Challenge
Donderdag 21 april om 19.00 uur organiseert Sportkompas een informatiebijeenkomst over de Diabetes
Challenge (NDC) in Brummen en Eerbeek. In Brummen zal deze plaatsvinden bij zwembad Rhienderoord en in
Eerbeek bij Sportcafé de Bhoele. Iedereen die interesse heeft in de NDC is van harte welkom. Meld u aan voor de
bijeenkomst door te malen naar marloes@stichtingsportkompas.nl Donderdag 28 april zal de NDC starten vanaf
de Jumbo’s in Brummen en Eerbeek, we kijken uit naar de start en we verwachten veel inwoners die een stap
maken naar een bewegen als onderdeel van een gezonde leefstijl. Wil jij als vereniging een avond meelopen of
een andere bijdrage leveren dan vernemen wij ook graag een reactie. De NDC Brummen wordt mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage uit het preventieakkoord Brummen.
Met vriendelijke groet, Jacco Peelen, Teamleider sportservice/Verenigingsondersteuner Stichtging Sportkompas.
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Maak kennis met tennis
Op zaterdag 14 mei a.s. is er van 14:00-16:00 uur een instuifmiddag bij Tennis Club Eerbeek. Ben je tussen de 5
en 12 jaar dan ben je van harte welkom. Je krijgt dan tennisles en we gaan wedstrijdjes spelen. Voor drinken en
hapjes wordt gezorgd en er zijn leenrackets beschikbaar. Deelname is gratis. Meld jezelf wel even aan door een
mail te sturen aan jeugd@tceerbeek.nl Aanmelden is mogelijk t/m 10 mei.
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