
 

 
Uitslag ouderraadpleging 
 
Tijdens de MR vergadering van 28 april zijn de 
binnengekomen stembriefjes geteld. 302 ouders hebben 
hun stem uitgebracht waarvoor onze hartelijke dank! 235 
ouders spraken de voorkeur uit voor een kwartier later 
eindigen.  De oudergeleding van de MR heeft zich 
geconformeerd aan deze uitslag. Daarmee worden de 
schooltijden in schooljaar 2015-2016 van half 9 tot kwart 
over 2. Uiteraard is KION op de hoogte gesteld van de 
gewijzigde schooltijden. KION zal met een nieuw voorstel 
richting ouders komen. 
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Beste ouders, 
 
Zoals bij u waarschijnlijk al bekend zal zijn, zal met ingang 
van het nieuwe schooljaar 2015-2016 het continurooster 
worden ingevoerd op de Grote Lier. Mocht(en) uw 
kind(eren) nog in het bezit zijn van een strippenkaart, dan 
willen wij u graag op het volgende attenderen: 
De strippenkaart is geldig zolang Brood & Spelen het 
overblijven op de school van uw kind(eren) verzorgt. 
Restitutie van eventuele overgebleven strippen is niet 
mogelijk. Denkt u er dus aan om voor het einde van dit 
schooljaar de nog openstaande strippen op te maken. 
Voor ouders die een abonnement hebben is het mogelijk 
om het abonnement eerder stop te zetten en dan de 
strippenkaart vol te maken. Denkt u wel aan de 2 weken 
opzegtermijn die Brood & Spelen hanteert? 
 
Voor het opvragen van het aantal openstaande strippen 
kunt u contact opnemen met Yvonne Völlmer via 
emailadres geke@broodspelen.nl    
 
Wij blijven ons als overblijfteam deze laatste periode voor 
de volle 100% inzetten om ervoor te zorgen dat uw 
kind(eren) ook deze laatste maanden een leuke en 
gezellige tijd  hebben tijdens het overblijven. 
 
Met vriendelijke groeten, 

 
Team Brood & Spelen 
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Bag2School 
 
Op vrijdag 12 juni zullen de blauwe Bag2Schoolzakken 
weer opgehaald worden. 
Alle in te zamelen spullen zijn bedoeld voor hergebruik, 
dus géén kapotte of vieze spullen.                                                                             
Wat mag in de blauwe B2S-zak? 

 Goede kwaliteit tweedehands kleding; van 
babyrompertje tot oma's bloemetjesjurk en van het  te 
kleine dino-T-shirt tot het foute hawaïhemd van je oom 
(geen bedrijfskleding!). 

 Lakens en dekens  (geen dekbedden en kussens) 

 Gordijnen 

 Knuffelbeesten 

 Schoenen (per paar, vastgemaakt) 

 Riemen en handtassen 
U mag de spullen ook in andere tassen en zakken 
inleveren, mits deze stevig zijn en ook goed 
dichtgebonden of dicht geknoopt. (Geen zakken voor 
plastic afval gebruiken: deze scheuren erg snel met alle 
gevolgen van dien!) 
U kunt de zakken inleveren van maandag  8 t/m vrijdag 
12 juni tot 9.00 uur, in de buitenberging bij de klas van 
Henriëtte.  
Alvast onze hartelijke dank en wij laten u weer weten wat 
de opbrengst is! 
 

----- 
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Koningsspelen 2015 
 
Vol energie zijn we afgelopen vrijdagmorgen op het 
schoolplein met de Koningsspelen gestart met het lied 
‘Energie’,  gezongen door ‘Kinderen voor Kinderen’. Na 
een heerlijk ontbijt in de klas liepen de kinderen met hun 
groep langs de spelen zoals kogelstoten, hindernis hockey, 
bekerloop, touwtrekken, kruiwagenrace, enzovoort 
enzovoort. 
Er werd gestreden om een bouwoverwinning. Groep 1-2a 
van Caroline/Bea, groep 5-6 van Femke/Tirsa en groep 7 
van Joy kregen een mooie beker die in hun klas is te zien. 
Proficiat! 
Het weer kon niet beter; niet te koud en ook niet te warm. 
Met heel veel hulp van ouders en leerlingen van het 
Kandinsky College werd het een top dag. 
Dank jullie wel. 
 
Bea Bernaards 
 

----- 
Schoolthema “Op reis” 
 
Op maandag 18 mei starten we met het schoolthema “Op 
reis”. Alle groepen gaan twee weken werken aan dit 
thema. In elke groep staat een land centraal. Voor de 
sluiting van het schoolthema levert elke groep digitaal 
materiaal aan. Van alle digitale stukjes wordt een film 
gemaakt. Deze film gaan alle groepen bekijken op vrijdag 
29 mei. Alle ouders zijn van harte uitgenodigd om hierbij 
aanwezig te zijn! U kunt ervoor kiezen om op hetzelfde 
moment als uw kind mee te kijken, maar u mag ook voor 
een ander tijdstip kiezen. De groepen zijn als volgt 
ingedeeld: 
11.00 uur: groep 1/2 a, groep 1/2 c, groep 3b en groep 4b 
11.30 uur: groep 1/2 b, groep 3a en groep 4a 
13.30 uur: groep 5/6, groep 6/7, groep 7/8 en groep 8b 
14.00 uur: groep 5a, groep 6, groep 7 en groep 8a 
We hopen u op 29 mei te zien! 
 

----- 
 
Opschoonproject in maart 2015 met Milieugroep 
Animo op Basisschool De Grote Lier Molenhoek  
 
Opschonen met de bovenbouw van De Grote Lier: 
een reeks van activiteiten. Groepen 6/7, 7 en 7/8 
(78 leerlingen) kregen gastlessen over 
afvalverwerking. Docenten: Menno Tjon Pon Fong 
van Milieugroep Animo en mevrouw Peters van de 
Afvalcentrale. Een leerling lost het afvalprobleem 
op. Gewoon met een raket de ruimte in schieten..... 
De lessen waren een voorbereiding op een excursie 
naar afvalcentrale ARN in Weurt.  Dat gebeurde 
daarna. Met 2 bussen reden we naar de 
afvalcentrale. Bij de ingang van de centrale worden 
de vuilniswagens gewogen. En bij de uitgang 
worden ze weer gewogen. Het verschil in gewicht 
moet dan worden betaald. Met ontzag keken de 
leerlingen naar vuurspuwende ovens van 1300° 
waar het vuil werd verbrand. In de hal stortten af 
en aan rijdende vuilniswagens vuil. Leerlingen 

vroegen of er ooit ongelukken waren? Ja een 
keertje gleed iemand uit op een gestorte afvalhoop. 
Gelukkig is hij op tijd weggehaald. Was er ooit 
tussen het afval wat moois gevonden? Ja,  een 
horloge. En een keer wilde iemand tussen het afval 
zoeken: sieraden waren in een vuilniszak verzeild 
geraakt. Nee, niemand mag zomaar het terrein op. 
Buiten bekeken de leerlingen de hopen gesorteerd 
afval na verbranding, waarvan een gedeelte 
bestemd is voor asfaltering van de wegen.  
Vogels cirkelden over de afvalberg. Daar was een 
oplossing voor. Valkenier Teun, die met zijn wagen 
op het terrein was, had buizerds en valken afgericht 
om vogels te verjagen.  De kinderen bekeken de 
roofvogels. Een buizerd vloog over en ging  op het 
hoofd van een jongen zitten. De jongen schrok een 
beetje en hield zich muisstil. Na het oppeuzelen van 
een stukje vlees vloog de buizerd weer weg. De 
valkenier liet daarop een prachtige uil zien die 
geaaid mocht worden...  
Groepen 5, 5/6 en 6 (74 leerlingen) gingen gamen in 
een promobus van Nederland Schoon. Wie het 
snelst verschillende soorten afval weet te scheiden 
in de juiste bak! Dezelfde groepen brachten dat de 
week daarop in praktijk. Opschonen in Molenhoek: 
het winkelcentrum en omgeving. Jan Alderhout en 
Annemarie Eras van Animo deelden hesjes, 
handschoenen en grijpers uit. 20 vuilniszakken vol 
ingezameld met afval! De kinderen lieten zien wat 
ze vonden: een portemonnaie en een siervelg. Wat 
zou je daarvan kunnen maken? Dat werd dus een 
knutselmorgen. Met het ingezamelde afval maakten 
de leerlingen met leerkrachten, Menno en 
Annemarie voorwerpen: een schooltuin, huis, 
vesting, vogel, robot, bloem, kanon of een 
poppetje. De opschoonaktiviteiten zijn dit jaar 
uitgegroeid tot een megaproject waardoor meer 
leerlingen konden meedoen! Vorig jaar heeft de 
Dorpsraad hiervoor een prijs uitgereikt, de 
Molenhoek-Pakt- Aan-prijs.  Dit project verdient 
zeker een vervolg!  
Annemarie Eras 
 

 
 
 
 
 



 
Vierdaagse 
 
Dinsdag tot en met vrijdag hadden wij de vierdaagse. 
We moesten 4 dagen lopen 2,5km of 5km of 10km. 
10km was een rood  pijltje, 5km was blauw en 2,5km was 
groen. Kinderen namen snoep mee en zongen liedjes. 
Ongeveer op de helft kreeg je een appel. 
Sommige juffen liepen met de hele klas. 
Op vrijdag als je klaar was met lopen kreeg je een 
medaille. We vonden het heel leuk! 
Evelyn en Isabel. M 
 
Wist u dat: 
 

 onze bieb een boek rijker is? 

 Jade Vermeulen (groep 7) haar boek” De Draak 
van de IJsberg” heeft aangeboden? 

 dit boek na de meivakantie voor uitleen gereed 
is? 

 wij Jade heel hartelijk willen bedanken? 

 de weergoden een goede bui hadden op 
Koningsdag 2015? 

 deze bui veel zon liet zien en geen regen? 

 onze lieve oud-collega Trudy Alders ons bij de 
Koningsspelen heeft geholpen? 

 wij Trudy zagen lopen en het weer als vanouds 
was? 

 zij de feeling met de kinderen nooit zal verleren? 

 wij erg blij waren met haar hulp en de geweldige 
inzet van alle andere hulpouders? 

 wij hopen dat iedereen een hele fijne zonnige 
vakantie heeft? 

 
----- 

Belangrijke data 
 
04 mei dodenherdenking 
04 mei  t/m 15-05 meivakantie 
18 mei periodieke hoofdluiscontrole 
21 mei géén studiedag gewoon school 
25 mei vrij 2

e
 Pinksterdag 

29 mei Tierelier Info 
12 juni Bag2School  

 
 


