
 

Een nieuw schooljaar begint… 
Met goede moed zijn we afgelopen maandag gestart aan 
schooljaar 2015-2016. In de vakantie hebben de leraren 
met man en macht ervoor gezorgd dat de school er 
piekfijn uitziet. Het team van De Grote Lier is versterkt 
met Tineke Willems die vol enthousiasme de leerlingen 
van groep 8 gaat begeleiden naar hun stap naar het 
voortgezet onderwijs. Wij wensen Tineke veel succes toe. 
Succes wensen we ook toe aan David en Tisra, die beiden 
starten met een masteropleiding. 
Het komende jaar blijven we bezig met het geven van 
goed onderwijs en kijken we wat er verbeterd kan 
worden. Daarbij vragen we ook uw hulp. Binnenkort 
wordt u gevraagd om deel te nemen aan een 
oudertevredenheidsonderzoek waarmee wij kunnen 
vaststellen wat er goed gaat en wat er nog verbeterd kan 
worden.  Veranderonderwerp 1 voor dit schooljaar is het 
verder invoeren van Schoolwide Positive Behavior Support 
waarmee wij een veilige leeromgeving voor de kinderen 
van De Grote Lier realiseren. Veranderonderwerp 2 is het 
toepassen van moderne ICT middelen in ons onderwijs. 
Naast het invoeren van een digitale methode voor natuur 
en techniek en geschiedenis zullen er ook meer 
chromebooks ingezet worden. Veranderonderwerp 3 is 
het verder uitbouwen van de samenwerking met 
kinderopvang en buitenschoolse opvang zodat er een 
doorgaande ontwikkelingslijn is voor alle kinderen van 0 
t/m  12 jaar. Ten slotte zullen we als team leren hoe we 
op een betere manier feedback aan elkaar kunnen geven, 
zodat niet alleen de kinderen groeien op De Grote Lier 
maar ook de leraren. Wij wensen iedereen een heel goed 
schooljaar toe! En mocht er wat zijn: de deur staat altijd 
open! 

----------- 
 
Eerste schooldag 
Het schooljaar is begonnen met een erehaag voor alle 
kinderen.  De kinderen werd een flitsend schooljaar 
toegewenst.  Het werd in elk geval een bijzondere eerste 
dag: een dag waar we voor het eerst met elkaar allemaal 
op school zouden eten en om 14.15u naar huis zouden 
gaan.  We kregen om half tien een telefoontje omtrent 
het ongeluk waar zoutzuur vrij kwam. We hebben 
besloten om geen risico te nemen en alle ramen en 
deuren te sluiten en niet buiten te gaan spelen. Ook 
tijdens de lunchpauze zijn de kinderen niet buiten 
geweest ook al lag de school niet in het directe 
risicogebied. Het leek ons verstandiger om risico’s te 
vermijden. Een groot compliment aan alle kinderen en 

leraren die deze eerste warme dag met zoveel geduld, 
rust en plezier tot een succes maakten. 
 

----------  
Informatieavonden: 
Hier het overzicht van de informatieavonden.  
Deze avonden beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.50 u. 
staat de koffie/thee voor u klaar.  
 

donderdag 10 september groepen 1-2 

dinsdag 15 september groepen 4 

dinsdag 22 september groepen 5  

woensdag 23 september groepen 7  

donderdag 24 september groep 6 David/Tirsa 

maandag 28 september groep 6 Joy/Inge 

dinsdag 29 deptember groepen 3 

woensdag 30 september groepen 8 

 
---------- 

Mailadres 
Wij hopen dat in de toekomst een dergelijke calamiteit 
niet meer voorkomt. Mocht het echter toch nog een keer 
iets voorvallen zult u als ouder een mail krijgen met een 
overzicht van de stand van zaken en de acties die wij 
ondernomen hebben.  
Tevens willen wij u de Tierelier Info digitaal gaan 
toesturen. Op deze manier krijgen alle ouders de Tierelier 
Info en kunt u die altijd nalezen.  
Via onderstaande strook vragen we u uw mailadres op te 
geven. Het is mogelijk om voor iedere verzorger een 
mailadres op te geven, dan ontvangt u beiden alle 
informatie. Op de balie bij de administratie kan de 
Tierelier Info, indien gewenst, nog afgehaald worden. 
 

 
 
Verzorger 1 van ………………………………………………………….  
 
Mailadres:……………………………………………………. 
 
Mailadres verzorger 2:  
 
…………………………………………………………………………………… 

 

S.v.p. inleveren bij de leerkracht van uw kind 

4 september 2015 



 
Hallo Allemaal.  

 

Ik weet het nog heel goed. Afgelopen juli kreeg ik te horen 
dat ik als leerkracht van groep 8 bij jullie op school mocht 
komen werken, een droom die uitkwam. Mijn eigen groep 
waar ik me fulltime voor in mag gaan zetten en dan ook 
nog eens groep 8, een speciaal jaar voor de leerlingen en 
ouders.  
 
Mijn naam is Tineke Willems en 6 november word ik 30. 
Afgelopen november ben ik verhuisd naar het dorpje 
Ledeacker. In mijn vrije tijd ga ik graag sporten (bootcamp 
en hardlopen) en daarnaast ben ik leiding bij de 
kinderclub in Vierlingsbeek.    
 
Toen ik van het Elzendaal College in Boxmeer af kwam 
moest ik een keuze maken tussen twee opleidingen, 
namelijk Toerisme en de PABO. Ik heb toen voor Toerisme 
gekozen en na een aantal jaar studeren heb ik mijn 
diploma behaald. Daarna ben ik gaan werken als 
reisleidster. Ik kwam er na twee seizoenen achter dat het 
wonen en werken in het buitenland niet in mijn 
toekomstbeeld past. Daarom heb ik in de zomer van 2009 
besloten om mijn andere droom te realiseren en ben ik 
begonnen met de PABO in Nijmegen. Tijdens deze 
opleiding heb ik een uitstapje gemaakt naar het VMBO 
(Metameer in Boxmeer), maar ik kwam er al snel achter 
dat mijn voorkeur toch bij de basisschool lag. In mei 2013 
heb ik mijn diploma behaald en ben ik aan de slag gegaan 
als vervangster op verschillende scholen. Gelukkig kreeg ik 
al snel een langdurige vervanging in Siebengewald.  
Daarna ben ik in Middelaar gaan werken in groep 7/8 en 
nu dus hier op De Grote Lier.   
 
Jullie zien me vast een keer rondlopen, want ik ben dus 
elke dag aanwezig. Als er vragen zijn loop dan gerust een 
keer binnen! Ik vond het in ieder geval leuk om mezelf 
even kort voor te stellen via deze weg. We gaan er een 
mooi jaar van maken en dat komt vast en zeker goed met 
deze leuke groep 8b!  
 
Groeten 

Tineke Willems 

 
 
 

Oortelefoons 
Dit schooljaar krijgen alle kinderen van de groepen 4 tot 
en met 8 eigen oortelefoons. De huidige hoofdtelefoons, 
die nu naast de computers liggen, gaan met grote 
regelmaat stuk. De kinderen hebben dan vaak geen geluid 
bij hun programma’s. De kinderen worden nu 
verantwoordelijk voor hun eigen oortelefoon (voorzien 
van naamlabel), die zij in een doosje in hun eigen laatje 
bewaren. Wanneer de oortelefoon kapot is, doordat er 
niet goed mee omgegaan wordt of wanneer deze is  
zoekgeraakt, kunnen de kinderen bij de administratie een 
nieuwe kopen voor € 2,00.  
Wij hopen dat alle kinderen dit schooljaar op deze manier 
nog fijner kunnen leren aan de computer! 
De houten vulpennen (Lamy) waarmee op school 
geschreven wordt, zijn indien vervanging nodig is ook bij 
onze administratie te koop voor € 10,00. 
 
   --------- 
 

 
 
Bericht van de bibliotheek 
 
Geachte Ouders, 
 
De uitleenmogelijkheid voor thuis is verschoven van de 
woensdag naar de vrijdag. 
Tijd: Vanaf 14.00 -14.30 uur. 
 
Tot ziens in de boekenlier. 
 
Dringende oproep ! 
Onze school beschikt over een mooie bibliotheek. Een 
team van ouders beheren de bibliotheek en zorgen ervoor 
dat op verschillende dagdelen in de week alle kinderen 
van onze school boeken kunnen lenen. Dit doen de ouders 
per toerbeurt. Soms zitten ze met zijn tweeën, soms 
alleen.  
 
Wij zijn dringend opzoek naar ouders die ons graag willen 
helpen. Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdagmiddag 
van 12.45 tot 14.15 uur. 
Kunt u bv één dagdeel in de maand, twee weken of per week 
ons bibliotheekteam komen helpen neem dan even contact op 
met Bea Bernaards, groepsleerkracht 1a-2a.  
Tel: 024-3585665 of b.bernaards@degrotelier.nl 
 
Alvast heel erg bedankt! 

 

mailto:b.bernaards@degrotelier.nl


 
 

 
  
 
 
De jeugdverpleegkundige van de GGD op de basisschool! 
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. 
Ook ik ga binnenkort weer starten met mijn spreekuren, 
net zoals vorig jaar.Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie 
heeft gehad, ergens ver weg of gewoon lekker dichtbij 
huis. In ieder geval even rust, het hoofd leeg en genieten 
van wat de dag brengt. Even geen planning, even geen 
haast! Dat gevoel willen we vast graag vasthouden! 
En een mooie nazomer helpt daarbij! 
 
Even weer aangeven wat de GGD voor u kan betekenen? 
De leerlingen die dit schooljaar 5 jr, 8 jr en 11 jr worden 
krijgen een uitnodiging voor een screening op school door 
de doktersassistente. In de schoolgids staat vermeld wat 
deze screening inhoudt. Zijn er vragen dan hoor ik het 
graag! Iedereen kan een afspraak maken 
De GGD wil bereikbaar zijn voor (ouders van) alle 
leerlingen op school. Heeft u als ouder vragen over 
opvoeding, groei en/of ontwikkeling van uw kind?  
Maak gerust een afspraak zodat we samen kunnen zoeken 
naar mogelijkheden om de gezondheid en het welzijn van 
uw kind te verbeteren. Ik kan hiervoor ook een beroep 
doen op de schoolarts van de GGD of de 
doktersassistente. In een rooster zal ik mijn spreekuren op 
school aangegeven evenals mijn bereikbaarheid. 
 

Maandag 21 september 13.00u-15.30u 

Maandag 5 oktober 13.00u-15.30u 

Maandag 2 november 13.00u-15.30u 

Maandag 7 december 13.00u-15.30u 

Maandag 11 januari  13.00u-15.30u 

Maandag 1 februari 13.00u-15.30u 

Maandag 7 maart 13.00u-15.30u 

Maandag 4 april 13.00u-15.30u 

Maandag 9 mei 13.00u-15.30u 

Maandag 13 juni 13.00u-15.30u 

 
Ik zit in de kamer naast de docentenkamer. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marianne van der Kruis-Sand 
Jeugdverpleegkundige 
T  088-144711 (bereikbaar van 8.30u-14.00u) 
E  mvanderkruis@ggdgelderlandzuid.nl 
Werkdagen ma, di, do, en woensdagochtend 
 

----------  

 
 
Muzieklessen gaan weer van start! 
Vanaf volgende week gaan de muzieklessen bij Mariëtte 
Thijssen weer van start! 
Er zijn nog enkele plekken over op maandagmiddag of 
donderdagmiddag tussen 16.00u en 18.00u. 

Je kunt je inschrijven voor Algemene Muzikale Vorming op 
blokfluit of keyboard, saxofoonlessen en hobo-lessen. 
Pianolessen worden gegeven voor beginners of 
“doorstarters”.  
Altijd al een instrument willen leren bespelen en nu tijd 
omdat de kinderen naar school gaan? Kom vrijblijvend 
eens proberen! Ook voor volwassenen is er ruim plaats 
binnen mijn praktijk. 
Zie ook: www.mtmuziekatelier.nl. 
Contact: info@mtmuziekatelier.nl of 024-388 00 07 
    

----- 
 
Wil jij graag dwarsfluit, piano of blokfluit leren spelen? 
 
In september start het muzikale schooljaar bij Hilde 
Desmet. Lijkt het je leuk om dwarsfluit, piano of blokfluit 
te leren spelen? Neem dan contact op voor de 
lesmogelijkheden. 

 Korte blokfluitcursus voor kinderen van groep 3, 4 
en 5. Maximaal 4 kinderen per les. 

 Dwarsfluitles individueel  
 Pianoles individueel 

Muziek maken gaat verder dan alleen noten spelen. Je 
persoonlijke karakter wordt zichtbaar bij het muziek 
maken. Je laat iets van jezelf horen en het is mijn wens om 
dat op een positieve manier te ondersteunen. Regelmatig 
worden er concertjes georganiseerd waarin samenspel 
een grote rol speelt. De lessen worden aangepast op het 
leerniveau van het kind.  
 
Voor meer informatie:  
www.hildedesmet.nl 
Johan van Kleefstraat 12 
Molenhoek 
024-3568498 

----------  
Hallo jongens en meisjes, 
  
Kennen jullie dat deuntje van “Klokhuis”? En “Let it go” 
van Jason Bay of van “Frozen”? Jullie hebben vast “Old 
Mac Donald” al ooit eens gehoord en het deuntje van 
“SpongeBob”. Dit en nog véél meer, kunnen jullie allemaal 
leren spelen op gitaar bij Gitaarles Molenhoek. Sindskort 
is er dit nieuwe cursusjaar weer plek voor enkele 
leerlingen i.v.m. jullie continuerooster en een tweede 
docent bij Gitaarles Molenhoek, te weten Liesbeth Diaz 
(moeder van Pjotr [2e klas middelbare] en Aukje [groep 6 
van de Grote Lier]). 
Het is helemaal niet erg als je geen noten kunt lezen, want 
dat leer je allemaal bij ons! We geven zowel akoestisch als 
elektrisch gitaarles aan jong & oud en op alle niveau’s. 
Lijkt dit jou leuk? En ben je (ongeveer) 7 jaar of ouder? 
Meld je dan aan voor een gratis proefles! 
Wie weet tot binnenkort! 
Groetjes, Paul Oosterom en Liesbeth Diaz (gediplomeerde 
gitaardocenten) 
www.gitaarlesmolenhoek.nl; info@gitaarlesmolenhoek.nl; 
024 – 84 84 559 
 
 
 

http://www.mtmuziekatelier.nl/
mailto:info@mtmuziekatelier.nl
http://www.gitaarlesmolenhoek.nl/
mailto:info@gitaarlesmolenhoek.nl


 
Molenhoekdag  5 en 6 september  
Op zaterdag en zondag 5 en 6 september is het alweer 
zover: Molenhoekdag. Het traditionele tweedaagse 
dorpsfeest met veel leuke activiteiten voor jong en oud. 
Op zaterdagmiddag is er voor de kinderen de 
kindervrijmarkt, waar je je eigen speelgoed of 
zelfgebakken koekjes kunt verkopen. Voor de ouders is er 
het volleybal toernooi. Zaterdagavond een groot feest 
met live muziek, waar iedereen lekker in de  open lucht 
kan komen swingen. Op zondag is er een braderie met 
vele kraampjes en zijn er diverse speel en 
knutselactiviteiten. Kaarten hiervoor zijn verkrijgbaar bij 
Spar Janssen. Kijk voorn het volledige programma op 
www.molenhoekdag.nl 
Wij zoeken nog vrijwilligers die op zondagmiddag een 
uurtje bij een springkussen of kinderactiviteit willen 
helpen, of aan het einde van de middag het team wil 
helpen met opruimen. Help jij ons een uurtje mee om ook 
deze Molenhoekdag weer tot een groot succes te maken? 
Meld je dan aan op vrijwilligers@molenhoekdag.nl 
Tot ziens op 5 & 6 september! 
 
Groeten Marjolein Hameleers van de Pol 
team Molenhoekdag 
 
 
Wist u dat…… 

 wij dit jaar weer goed begonnen zijn? 

 wij al vijf keer met elkaar aan tafel hebben 
gezeten om gezellig samen te lunchen? 

 wij de eerste schooldag wel pech hadden met het 
‘zoutzuurongeluk’ in Mook, zodat wij niet naar 
buiten mochten in de pauze? 

 het binnen, met gesloten ramen, erg warm was 
op deze tropisch warme dag? 

 de kinderen gelukkig om 14.15 uur naar huis 
mochten en weer ‘frisse’ lucht konden happen? 

 wij Tineke (nieuwe leerkracht van groep 8) een 
hele fijne tijd en veel succes toewensen?  

 wij Henk (groep 3) en zijn gezin heel veel plezier 
en geluk toewensen in zijn nieuwe huis? 

 u als ouder/verzorger van harte welkom op 
school bent voor vragen of informatie? 

 wij hopen u te ontmoeten deze maand op onze 
klassenavonden?  

 wij alle kinderen een fijn, gezellig en leerzaam 
schooljaar willen toewensen? 

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

 
 
Onze jarigen! 
Van harte gefeliciteerd…….. 
  

1 september Sascha Paardekooper (gr. 8) 

2 september Benthe van Poll (gr. 7) 
Tisra Megens (juf groep 3 en 6) 

3 september Tim Portiér (gr. 7) 

5 september Matthijs Thomassen (gr. 4) 

6 september Silvia van Zuylen (juf groep 7) 

7 september Stijn Köpp (gr. 8) 

8 september Bram Rebel (gr. 5) 
Allyssa Beuvink (gr. 7) 

9 september Julia Versteegen (gr. 3) 
Sinne Büchner (gr. 8 ) 

12 september Lars Achten (gr. 1) 

13 september Isis Kersten (gr. 5) 
Lucas Brons (gr. 8) 

14 september Roos Koster (gr. 7) 

16 september Teyler Beurze (gr. 4) 
Marle Donderders (gr. 8) 

17 september Fenna Rossen (gr. 7) 
Lobke de Schepper (gr. 8) 

 
………. met je verjaardag! Hiep hiep hoera voor allemaal!!!! 
 
 

 
 
Welkom op school! 
Wij wensen onze nieuwe leerlingen Noreen Boerboom 
(groep 1B), Roos van de Corput (groep 1A), Joost Jonkman 
(groep 1B), Ronald Leenders (groep 1B), Julia Versteegen 
(groep 3B), Emma Versteegen (groep 6A) en Rik van Els 
(groep 6A) héél véél plezier…… op De Grote Lier! 
 
 

http://www.molenhoekdag.nl/
mailto:vrijwilligers@molenhoekdag.nl

