
 

Informatie over Positive Behavior Support (PBS) 
 
Informatieavond 
Maandag 2 februari hebben ongeveer zestig ouders 
tijdens de informatieavond gehoord en ervaren hoe PBS 
op De Grote Lier vorm krijgt. Na een introductie van Loek 
Schoenmakers van BCO Onderwijsadvies namen de 
ouders deel aan drie workshops. Met plezier 
constateerden wij dat de ouders actief deelnamen aan de 
workshops en zich zo een goed beeld konden vormen van 
hoe wij op De Grote Lier een positief klimaat willen 
scheppen, een positief veilig klimaat dat een voorwaarde 
is om graag naar school te kunnen gaan en te kunnen 
komen tot leren. 
Eén workshop is verzorgd door de twee ouders die ook 
deelnemen aan de stuurgroep PBS: Frank Bemelmans en 
Marloes Heemskerk. Vanwege het grote aantal ouders 
waren er twee rondes van drie workshops met dezelfde 
inhoud. Frank en Marycke gaven samen een workshop en 
Marloes en Henriette de andere. Zij vertelden hoe zij 
thuis, in de concrete situatie rond het computergebruik, 
met hun kinderen duidelijke gedragsverwachtingen 
kunnen afspreken. Door het spelen van de verschillende 
situaties werden de stappen van bekrachtigen verhelderd. 
Henk en Bea gaven een workshop over bekrachtigen van 
goed gedrag in de klas. Waren zij vroeger geneigd om 
vooral te vertellen wat de leerling niet goed deed, 
benoemen ze nu het goede gedrag van een andere 
leerling. 
Maar de toppers van de avond waren de leerlingen die 
een workshop gaven: Saartje, Casey, Merel, Ben en 
Thijmen. Zij lieten de ouders ervaren hoe een gedragsles 
uitziet: vertellen en voordoen hoe het gewenste gedrag 
eruit ziet, voordoen hoe het niet moet. Saartje, Casey en 
Merel gaven een gedragsles over het gedrag op het 
leerplein; Thijmen en Ben over het lopen op de galerij. Zij 
beantwoordden vragen van ouders op een fantastische 
wijze. Wat waren wij trots op deze kanjers! 
Alle aanwezige leerlingen, ouders, leerkrachten en Loek 
hadden een pluim verdiend voor hun positieve 
enthousiaste bijdrage. 
Wij kijken zeer tevreden terug op deze avond en hopen u 
een volgende keer ook/weer te zien. 
 
Gedragsles 
Een tip van ouders die de avond bezochten was meer 
aandacht in de Tierelier voor de gedragsles die gegeven 
wordt. Daarom zult u in de toekomst meer lezen over 
deze lessen én over de schoolbeloning.  

De volgende gedragsles gaat over complimenten geven en 
is gestart op 25 februari. 
De gedragsverwachtingen die bij het geven van 
complimenten horen, zijn:  

 elkaar aankijken 

 het op een serieuze manier zeggen, je moet het 
menen 

 je moet uit kunnen leggen waarom je het 
compliment geeft. 

 
Schoolbeloning 
 
Dinsdag 11 februari hebben alle leerlingen een 
schoolbeloning gekregen. Deze beloning is voor de hele 
school en vindt plaats als alle sterren, die bij de balie van 
George hangen, ‘vol’ zijn. Kinderen krijgen een fiche voor 
goed gedrag en samen met alle kinderen van de groep 
sparen ze ringen bij elkaar. De klas krijgt een ring als de 
hele groep bijvoorbeeld 25 fiches verzameld heeft. Vijf 
ringen gespaard, betekent dat de kinderen naar George 
gaan voor een ster. Alle groepen samen sparen voor 
sterren. 
De schoolbeloning bestond de vorige keer uit het maken 
van lekkere hapjes. Deze keer was de beloning een 
spelletjesmiddag. Alle kinderen werden gemixt. Wat was 
het een gezellige middag! 
 

-----  
 

Terugblik adviesgesprekken 
 
In februari hebben de leerlingen van groep 8 hun 
definitief advies gekregen voor het voortgezet onderwijs. 
We kijken met een goed gevoel terug op deze gesprekken. 
Bij een enkele leerling blijkt dat in een jaar de 
communicatie tussen ouders en leerkracht(en) niet 
optimaal verlopen is. Het is spijtig om dit achteraf te 
moeten constateren want elke leerling is er dan één te 
veel. Wij streven een open communicatie met ouders na. 
We hopen van harte dat u tijdig aan de bel trekt als u 
zorgen heeft over de ontwikkeling van uw kind. De 
leerkracht is het eerste aanspreekpunt,  maar schroom 
niet om bij mij aan te kloppen.  
 
Lisette Frietman 
 
 

-----  
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Tennis tijdens de gymles 

    
 
Afgelopen week kregen de groepen 3 t/m 8 tennisles op 
school. De gymlessen werden vervangen door een 
tennisles in de gymzaal. Schooltennis is een samenwerking 
tussen De Grote Lier, de KNLTB en TV De Wiekslag.  
De schooltennislessen werden gegeven door de 
tennistrainer van TV De Wiekslag.  
Voor de kinderen een mooie gelegenheid om kennis te 
maken met tennis. Kinderen die ook eens op een echte 
tennisbaan willen spelen, zijn van harte welkom op TV De 
Wiekslag (Lierweg 2b) tijdens de Open Tennismiddag op 
18 maart van 14.30 tot 16.00 uur. 
Voor tennisrackets wordt gezorgd. Meer informatie? Kijk 
op www.tvdewiekslag.nl 

 
-----  

.  
Beste jongens en meisjes,  
Heb jij dit schooljaar al mee gedaan met een van de 
activiteiten uit het “Doejemee met Sjorsboekje”? Als je als 
eens mee gedaan hebt dan hopen we dat je het leuk 
gevonden hebt! Misschien wil je nog wel een keer 
meedoen? Of misschien heb je nog nooit mee gedaan 
maar ben je wel benieuwd? Schijf je dan snel in via 
www.sjorssportief.nl ! De komende weken is er onder 
andere nog plek vrij bij: 

 Tennis TV De Wiekslag 18-03-2015 

 Gr 3 t/m 8 Molenhoek GRATIS 

 Kunst op doek Spring Kinderopvang   

                23-03-2015   

                Gr. 6 t/m 8 Ottersum  € 5,- 

 Kinderyoga Kinderyoga Gennep 15-04-2015  

Gr. 6 t/m 8 Gennep GRATIS 

 Sportkidz 10 tellen in de Rimboe  

Gennep 02-03-2015  Gr. 1 t/m 4 

 Sportkidz Streettennis Gennep 23-03-2015  

              Gr. 1 t/m 3 en 4 t/m 8                                                                                                                                           

 
 

HET MAKEN EN ILLUSTREREN VAN EEN VERHAAL  

 
Op zondag 15 maart is er een bijzondere activiteit voor 
(groot)ouders en  kinderen. Het gaat over het maken van 
een verhaal en het maken van illustraties bij dat verhaal. 
Gerie van der Land schreef het en Patricia Heijmen uit 
Molenhoek illustreerde het. Beiden gaan vertellen hoe dat 
precies in zijn werk is gegaan. Het verhaal heet: LODIE  
BEER. “Ik ben een knuffelbeer om plezier mee te hebben 
en die troost als het nodig is. In dit verhaal droogt hij de 
tranen van Luuk. Luuk is verdrietig omdat zijn ouders gaan 
scheiden”. Een fijn voorleesverhaal voor kinderen en ook 
om zelf te lezen. We beginnen om 15.00 uur tot 15.40 uur. 
Na een korte pauze wordt er nog tien minuten 
voorgelezen.  

 
 
Dus: 

Wat: het maken en illustreren van een verhaal  
Onder leiding van: Gerie van der Land en Patricia 

Heijmen 
Voor wie: (groot)ouders en kinderen van groep 1 

tot en met 8 
Wanneer: zondag 15 maart vanaf 15.00 uur 

Waar: in het LOP, Esdoornlaan 3 
Toegang: gratis, maximaal 40 personen 

 
----- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sjorssportief.nl/


 
Wist u dat….. 

 het carnavalsfeest weer zeer geslaagd was? 

 de optredens door de groepen origineel, grappig 
en gevarieerd waren? 

 de leraren ook een optreden hebben verzorgd? 

 de juffen als nonnetjes in De Wieken swingden 
op een spetterende ‘Sisteract-choreografie’? 

 we de inzet van alle hulpouders op deze dag 
weer bijzonder waarderen? 

 de schoolfotograaf alle kinderen zal fotograferen 
op woensdag 11 maart (groepsfoto’s) en op 
donderdag 12 maart (individueel en 
gezinsfoto’s)? 

 de kinderen dan ook naar school mogen komen 
in hun favoriete kleding en met een leuk kapsel? 

 de kinderen deze keer ‘ten voeten uit’ 
gefotografeerd zullen worden, dus van top tot 
teen? 

 op dinsdag 24 maart om 20.00 u. de 
informatieavond zal plaatsvinden voor ouders 
van nieuwe leerlingen? 

 nieuwe leerlingen ook al vóór deze datum 
aangemeld kunnen worden? 

 Pol Driessen uit groep 7 van Joy de foto's heeft 
gemaakt van de tennisles in de gymzaal? 

 we een blije, gelukkige oma op De Grote Lier er 
bij hebben? 

 Carien (groep 6-7) oma is geworden van 
kleindochter Norah? 

 wij de volgende keer weer nieuwe wist-u-datjes 
voor u hebben? 

 

 
 
Belangrijke data 
 
11 en 12 maart schoolfotograaf 
20 maart Tierelier Info 
24 maart 20.00-21.30 uur informatie-avond en 
aanmelden nieuwe leerlingen 
27 maart vrije vrijdag groep 1 t/m 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot slot…. 
 

HELP HELP……taalprobleem in groep 1-2! 
 
Situatie: 3 jongens spelen in de huishoek. 
 
Henriëtte: “Pietje, jij mag naar en de klas en zij ruimen de 
huishoek op.” 
Zegt één van de jongens: “Henriette, dat is niet goed, wij 
zijn jongens dus je moet ‘hij’ zeggen! 
Henriëtte: “Jullie zijn met twéé jongens en dan is het weer 
‘zij’.”  
Jongens: “Dat geloven wij niet. Een jongen is een hij en 
een meisjes is een zij!” 

 

 
 

 
 


