
 

 
Belangrijke data schooljaar 2015-2016 
 
31-08 eerste schooldag 
26-10 t/m 30-10 herfstvakantie 
21-12 t/m 01-01 kerstvakantie 
08-02 t/m 12-02 voorjaarsvakantie 
28-03 t/m 01-04 paasvakantie 
25-04 t/m 06-05 meivakantie 
16-05 vrij i.v.m. 2

e
 Pinksterdag 

18-07 t/m 26-08 zomervakantie 2016 
 
Studiedagen 
Op deze dagen zijn alle leerlingen de hele dag vrij. 
 
Donderdag 1 oktober 2015 
Woensdag  11 november 2015 
Dinsdag 17 mei 2016 
Woensdag 15 juni 2016 
Vrijdag 1 juli 2016 
 

----- 
 
Groepen volgend schooljaar 
 
Vorige week heeft u te horen gekregen bij wie uw kind 
volgend jaar in de groep zit. Hieronder geven we u het 
overzicht van alle groepen. 
Groep 1/2a: Caroline Hopman en Bea Bernaards 
Groep 1/2b: Joyce Francissen en Sylvia Linders 
Groep 3a: Maaike van Aalten en Tisra Megens 
Groep 3b: Henk ter Sluijsen en Tiny Theunissen 
Groep 4a: Henriëtte van Ruitenbeek 
Groep 4b: Tiny Theunissen en Carla Nicklasson 
Groep 5a: Sandra Janssen Bouwmeester 
Groep 5b: Astrid Leenhouwers en Femke Peters 
Groep 6a: Tisra Megens en David Artz 
Groep 6b: Joy de Jong en Inge Gasseling 
Groep 7a: Silvia van Zuijlen en Ans Bisschop 
Groep 7b: Glenda Scanlon en Ans Bisschop 
Groep 8a: Claudia Peeters 
Groep 8b: Tineke Willems 
 
U heeft wellicht gemerkt dat een aantal namen ontbreken 
en dat er een nieuwe naam bij gekomen is. Marycke van Eck 
heeft interne mobiliteit aangevraagd en gaat drie dagen bij 
De Vonder in Venzelderheide werken. Gelukkig blijft 
Marycke wel nog één dag verbonden aan De Grote Lier.  
Desiree van Zanten gaat haar werkdagen volgend jaar geheel  

op De Piramide (Gennep) vervullen. Wij danken Desiree voor 
haar inzet en betrokkenheid. Peggy van Oever heeft 
gedurende een jaar afwezige leerkrachten vervangen 
waarvoor wij haar hartelijk danken. Dank gaat ook uit naar 
de inzet van Yvonne Klomp. Wij wensen haar veel succes als 
leerkracht op de Vitusschool in Well. Tineke Willems zal zich 
in een volgende Tierelier voorstellen. Tot slot ontbreekt 
Carien Driessen in het rijtje. Dit schooljaar heeft Carien ons 
verrast met de mededeling gebruik te willen maken van haar 
keuzepensioen.  Gedurende lange tijd is zij verbonden 
geweest aan De Grote Lier en wij zullen haar enorme inzet 
en betrokkenheid gaan missen. Wij danken haar daar heel 
hartelijk voor en wensen haar veel geluk toe. 
 
Mochten wij u niet meer zien dan wensen we u en uw 
gezin een hele goede vakantie toe! 
 
Afscheid 
 
U heeft kunnen lezen dat ik met ingang van het nieuwe 
schooljaar niet meer als leerkracht zal terugkeren op deze 
school. Ik heb er zelf voor gekozen om gebruik te gaan 
maken van mijn keuzepensioen. 
 
U mag van mij aannemen, dat deze beslissing bepaald niet 
gemakkelijk was. Als klein kind zei ik al dat ik juffrouw 
wilde worden. Daar heb ik zelf nooit spijt van gehad. 
Met erg veel plezier heb ik vanaf 1988 op deze school 
gewerkt en daarvoor nog geruime tijd op een basisschool 
in Cuijk. 
 
Ik was betrokken bij vele ontwikkelingen. Ik denk daarbij 
aan alle veranderingen in het onderwijssysteem, aan een 
prachtige nieuwe school en aan de vele leuke collega’s 
waarmee ik heb mogen samenwerken. Heel veel kinderen 
heb ik mogen begeleiden in de loop der jaren, uiteraard 
met de hulp van gedreven collega’s en vooral niet te 
vergeten meelevende ouders. 
 
Met toch wat pijn in het hart neem ik daarom afscheid. 
Ik ben ervan overtuigd dat er ook weer veel nieuwe, 
interessante dingen voor in de plaats komen. 
Nogmaals wil ik u allen hartelijk bedanken voor het 
vertrouwen dat u mij gegeven hebt in de afgelopen jaren. 
Ik wens u allen veel succes en een mooie toekomst. 
 
Carien Driessen. 
 

-----  

10 juli 2015 



 
De verpleegkundige van de GGD op school 
 
Mijn laatste spreekuur op school heb ik de afgelopen 
maand gehad. De zomer is nu echt begonnen!! 
Voor iedereen zijn het de laatste warme loodjes, het is 
bijna vakantie!! Voor alle kinderen van groep 8 en hun 
ouders een bijzondere tijd, afscheid van de vertrouwde 
basisschool en op weg naar de middelbare school. 
Het gaat jullie goed!  Ik ben het afgelopen jaar met plezier 
op school geweest, een beetje in “de keuken” van school 
mogen meekijken. Leerzaam en leuk om te zien! 
 
Fijn om met ouders in gesprek te zijn, vragen over allerlei 
onderwerpen kunnen bespreken, zorgen kunnen delen. 
Kortom, het is voor mij een goed jaar geweest op school. 
Hoop volgend jaar mijn steentje weer bij te dragen aan 
een gezonde en gelukkige ontwikkeling die ieder kind 
verdient. Mijn spreekuren komen weer in de nieuwsbrief 
te staan, misschien dat zo’n 2

e
 jaar nog meer ouders me 

weten te vinden. 
 
Voor nu , voor jullie allen een hele mooie zomer(vakantie) 
toegewenst en tot ziens in het nieuwe schooljaar! 
 
Met vriendelijke groet,  
Marianne van der Kruis 
Sociaal verpleegkundige Jeugdgezondheidszorg 
GGD Gelderland-Zuid 
Telefoon: 088-1447111 (nieuw tel. nr vanaf 18 dec. 
bedrijfsburo, tussen 8.30u-14.00u) 
e-mail:  mvanderkruis@ggdgelderlandzuid.nl 
 

   ---- 
Project schooltuin. 
 
Afgelopen jaar schreef de dorpsraad Molenhoek een 
wedstrijd uit: Het beste idee. Het winnende voorstel was 
het inrichten van een schooltuin voor 
basisschoolleerlingen.  
Dat heeft dit schooljaar geresulteerd in een mooie pilot. 
Groep 7 gaat op dinsdagmiddag op de fiets naar 
volkstuincomplex “de Middelwaerd”, waar inmiddels de 
schooltuin vaste vorm heeft gekregen.  
Afgelopen  najaar heb ik met een paar vrijwilligers de aan 
ons toegewezen tuin ontdaan van het massaal aanwezige 
onkruiden het hele perceel afgedekt met plastic. Zo werd 
de tuin alvast winterklaar gemaakt. We hebben 
startsubsidie aangevraagd  bij een bank en deze ook 
gekregen. Daarvan konden we een kas, gereedschap en 
ander  tuinmateriaal aanschaffen. Ook voor zaai- en 
pootgoed was het voldoende.  Vanaf half maart mochten 
de kinderen ook mee.  In groepjes van 4 kregen ze een 
stuk tuin toegewezen en sindsdien wordt er wekelijks  
getuinierd.  Elke keer  gaan de kinderen trots naar huis 
met sla, spinazie, snijbiet, radijsjes, andijvie , worteltjes , 
courgettes of andere groente die ze kunnen oogsten.  De 
aardbeien worden vaak ter plekke gedeeld en opgegeten. 
Tussendoor of in het weekend komen ouders met hun 
kinderen af en toe een kijkje nemen. In de grote vakantie 
mogen kinderen met ouders hun tuintje bijhouden en 

daarna gaan ze in groep 8 het seizoen nog afmaken.  De 
kinderen van mijn groep zijn in elk geval zeer enthousiast  
Ze waren blij verrast toen ze afgelopen keer ook nog van 
Theo Wolters (ex docent uit Mook en fervent tuinder) 
allemaal een potje zelfgemaakte aardbeienjam kregen, 
met als etiket een foto van de tuinierende kinderen. . 
Aanvankelijk was er behoorlijk wat twijfel bij sommige  
vaste volkstuinders, die vreesden voor hun rust, maar dit 
seizoen hebben we laten zien, dat met goede begeleiding 
er veel bereikt kan worden. Wij ( kinderen en begeleiders) 
zijn trots op onze tuin en vinden dat hij dan ook gezien 
mag worden. Met dank aan Ria, Lenneke, Gérard en Bert , 
die fijn geholpen hebben. 
Gezien het succes van de schooltuin, is er besloten dat  
alle kinderen in groep  6 een seizoen mogen gaan  
tuinieren, zodat uiteindelijk alle kinderen op onze school 
met dit mooie, leerzame en smakelijke project in 
aanraking zullen komen.  
Benieuwd geworden  naar de schooltuin? Vrijdag  10 juli 
houden we tussen 18.00 en 20.00 uur een inloopavond, 
waar belangstellenden, ouders en kinderen een kijkje 
kunnen nemen. 
De route is gemakkelijk: Vanaf de Rijksweg  bij  tuinbedrijf 
Harrie van Lent het zandpad in, dan doorrijden tot de dijk 
en dan linksaf het weggetje over de dijk volgen. De grote 
poort binnen en dan de bordjes volgen. 
 
Groet , 
Joy, groep 7 
 
 

 

----- 

MOLENHOEKDAG 2015 
Ieder jaar  organiseert Molenhoek in het eerste weekend 
van september een groot dorpsfeest voor jong en oud. Dit 
jaar vindt Molenhoekdag plaats in het weekend van 5 en 6 
september. 

De zaterdag staat in het teken van sport, kindervrijmarkt 
en ’s avonds een gratis openluchtconcert. Op zondag is er 
een ballonnen wedstrijd en een  braderie, er zijn weer 
diverse optredens en er is dan een zeer aantrekkelijk 
programma voor de jeugd.  
 
 
 



 
Jeugdprogramma: 
Zaterdag:  Rond 12 uur start de kindervrijmarkt. Op deze 
vrijmarkt krijgen kinderen de kans hun oude speelgoed 
of  bijvoorbeeld zelfgebakken cakejes te verkopen. 

Zondag: Om 12 uur start traditioneel de 
kinderklusmarkt.  Voor het bedrag van € 7,00 (op de dag 
zelf kosten de kaarten € 8,00) kunnen kinderen hier aan 
deelnemen en zich de hele middag vermaken met diverse 
activiteiten zoals pony rijden, schminken, diverse 
springkussens, oud hollandsche spelletjes en 
knutselactiviteiten. Een broodje knak + appel + ijs + 
limonade zijn inbegrepen.  Het hele programma loopt van 
12.00-18.00uur. De kinderactiviteiten van 12.00-16.00 uur 
Kortom een bezoek meer dan waard! 
 
Kinderkluskaarten zijn vanaf eind augustus verkrijgbaar bij 
Spar Janssen in Molenhoek en Plus Wim Voet in Mook. 
Inschrijven voor de kindervrijmarkt kan ook vanaf eind 
augustus op de intekenlijsten in beide supermarkten. 

Voor uitgebreidere info kijkt u op:  www.molenhoekdag.nl 
 
 

 
 
 

Jullie hebben het misschien al wel gehoord: je kunt je 
weer inschrijven voor de Kidsrun van Molenhoeks Makkie! 
Deze Kidsrun van 2,3 km vindt plaats op 18 oktober. Alle 
basisschoolleerlingen vanaf 6 jaar mogen aan de Kidsrun 
meedoen. Super leuk is dat Molenhoeks Makkie een keer 
niet in de herfstvakantie valt, dus het wordt dit jaar nog 
spannender met de klassencompetitie! Helemaal omdat 
dit jaar ook basisschool de Adalbert uit Mook meedoet, 
dus er is flink wat concurrentie… 
Het goede doel dat dit jaar aan Molenhoeks Makkie is 
verbonden, is het Helen Dowling Instituut (HDI). Zij helpen 
mensen en hun familie omgaan met kanker. Jullie zullen 
hier nog heel wat over horen, want mensen van het HDI 
komen hier op school over vertellen. Daarnaast 
organiseren we samen met leerlingen van Kandinsky 
Molenhoek een sponsorloop, waarvan de opbrengst naar 
het Helen Dowling Instituut gaat. 
In september komen er ook weer drie trainingen op de 
woensdagmiddag, zodat jullie het parcours kunnen 
verkennen en gewoon lekker kunnen trainen! 
Na de zomer hoor je meer van ons, maar voor meer 
informatie kun je alvast terecht op de site 
www.molenhoeksmakkie.nl, of vraag het ons tijdens 
Molenhoekdag. 
Voor nu: snel inschrijven en dan genieten van een lange 
mooie zomer. Fijne vakantie allemaal! 

 
 
 

Wist u dat…….. 

 we nog maar één week naar school gaan? 

 vanavond tussen 18.00 en 20.00 uur groep 7 van 
Joy u vol trots wilt laten zien wat er allemaal 
groeit in de schooltuin? 

 elders in deze Tierelier meer informatie over 
deze ‘open tuin’ staat? 

 wij deze week genoten hebben van de musical 
‘De TV Kantine’ van de groepen 8 van Marycke en 
Ans? 

 deze kinderen  bekende typetjes van de tv, zoals 
Maik de Boer, Piet Paulusma en Marijke 
Helwegen, op grandioze wijze imiteerden?  

 dit resulteerde en veel gelach en applaus vanaf 
de tribune? 

 wij uitkijken naar de musical van groep 8 van 
Claudia en de andere helft van groep 8 van Ans? 

 wij op woensdagavond afscheid nemen van deze 
musicalsterren? 

 wij deze kinderen donderdag uitzwaaien en hen 
veel succes toewensen op het Voortgezet 
Onderwijs? 

 zij altijd welkom op De Grote Lier zijn om ons te 
laten weten hoe het gaat? 

 wij eerst gaan genieten van een heerlijke 
vakantie? 

 wij iedereen een mooie, fijne vakantie 
toewensen? 

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

 
 
 
 
 

Bijzondere data 
 
10 juli: Open dag schooltuin vanaf 18.00u 
13 juli: kennismakingsmiddag 
16 juli: afscheid groep 8 om 14.30u 
17 juli: laatste schooldag: vrij vanaf 12 uur, om            
11.45 u. zingen wij het schooljaar uit. 

 
 

 

http://www.molenhoekdag.nl/

