
 

PBS 
 
De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten er al 
weer op. Alles is weer zo’n beetje opgestart. Zo ook PBS! 
Dit jaar gaan we weer hard aan de slag met het belonen 
van goed gedrag. De eerste gedragsles van dit schooljaar 
staat in het teken van goed gedrag op de galerij en op de 
trappen. Als de kinderen rustig aan de rechterkant lopen 
en hun armen en benen bij zich houden, kan het zijn dat 
ze hiervoor een fiche verdienen. Ook voor ander goed 
gedrag kunnen de kinderen fiches verdienen. Als er in de 
klas net zo veel fiches verdiend zijn als er kinderen zijn, 
dan heeft de klas een houten ring verdiend. Bij 5 ringen 
volgt er een beloning voor de hele klas. 
Ook worden in deze eerste weken de antipestlessen 
herhaald. Door middel van “stop – loop – praat” leren de 
kinderen hoe ze op een goede manier reageren op 
onprettige situaties. Hierbij komt ook aan bod op welke 
manier omstanders kunnen helpen. 
Wij hopen op heel veel goed gedrag! 
 

 
 

----- 
 
 
Wijziging: toevoeging mobiel telefoonnummer 
 
Marianne van der Kruis-Sand 
Jeugdverpleegkundige 
T 088-1447111 (bereikbaar van 8.30u-14.00u) 
M 06-10069335 
Werkdagen ma, di, do, en woensdagochtend 
 
Voor meer informatie: zie onze Tierelier Info van 4 
september (ook op onze website te vinden: 
www.degrotelier.nl )  

De zomer laat zijn sporen na… 
 
Dat is o.a. ook  weer te zien aan de voorraad gevonden 
voorwerpen die er in korte tijd is ontstaan. Mooi weer jas 
uit en dan…. 
Volgende week van dinsdag 22 t/m vrijdag 25 september 
ligt alles bij de hoofdingang op de tafel en kunt u daar 
terecht om de verloren jas, gymschoen enz. van u kind op 
te halen. 
Wat na afloop achterblijft, zal weer doorgaan naar onze 
actie Bag to School, die later dit jaar zal plaatsvinden. 
 

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

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 

 
----- 

 
Belangrijke data  

 

23 september: start kinderpostzegelactie 2015 
1 oktober: studiedag, alle kinderen vrij 
2 oktober: Tierelier Info 
4 oktober: dierendag 
19 en 20 oktober: tienminutengesprekken 
26 tot en met 30 oktober: herfstvakantie 
11 november: studiedag, alle kinderen vrij 
21 tot en met 1 januari 2016: kerstvakantie 

  

 18 september 2015 

http://www.degrotelier.nl/


 
 

 
 
Rectificatie naam jarige kinderen:  

16 september Marle Donders (gr. 8) 

 
Alvorens de verjaardagen te melden van de komende 
periode  totdat de volgende Tierelier Info verschijnt, 
willen wij alsnog feliciteren Lilian Kouwenberg. Onze 
excuses voor het niet vermelden in de vorige Info. Wij 
hopen dat zij een mooie dag gehad heeft. 
 
Onze jarigen! 
 
Van harte gefeliciteerd…….. 
  

19 september Lieke Driessen (gr. 7B) 
Sam Hendriks (gr. 7B) 

20 september  Rik van Els (gr.  6A) 

22 september  Wouter van der Heijden (gr. 8A) 

24 september David Boonen (gr.  8B) 
Raphael Boonen (gr.  8A) 
Bram Peijs (gr.  4A) 
Jasmijn Habers  (gr.  8B) 

25 september Cato Driesen (gr. 3A) 

26 september Julie Kersten (gr. 8A) 

27 september Jesper Eigenhuijsen (gr.8A) 
Jens Poels (gr. 4A) 

28 september Sara Beeuwkes (gr. 6B) 

29 september Guus Koster (gr. 4A) 

30 september  Ninke Orth (gr. 3A) 
Milo ter Sluijsen (gr. 8B) 

1 oktober Robin Orth (gr. 6B) 
Isabel Rowan (gr. 8A) 

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

   ------ 
 
Naschoolse Activiteiten: 
Qi Kids in Molenhoek 
Bij Qi Kids beoefen je Qi Gong en mindfulness. Je wordt 
hier rustig van, je kunt je beter concentreren en het is 
goed voor je gezondheid en zelfvertrouwen. Qi Kids 
brengt je in balans en geeft je kracht! Voor kinderen van 
groep 3 t/m 8. 
Aanmelden en meer informatie: 
024-3568498  
www.hildedesmet.nl 
www.facebook.com/qigongmolenhoek 

  
------ 

 
Wist u dat………. 

 de komende weken nog klassenavonden gepland 
zijn, waar u informatie krijgt over het leerjaar van 
uw kind? (zie schema) 

 wij weer héél blij zijn met de hulp van alle 
kamouders en hun daarvoor willen bedanken? 

 wij nóg vrolijker worden van nóg meer helpende 
handen? 

 u zich altijd hiervoor kan aanmelden bij de 
groepsleerkracht van uw kind? 

 er helaas toch weer hoofdluis in diverse groepen 
geconstateerd is? 

 wij u willen vragen om uw kind thuis te blijven 
controleren? 

 wij volgende week de bekende blauwe 
Bag2Schoolzak weer meegeven aan uw kind? 

 de zakken weer gevuld mogen worden met 
bruikbare kleding, dekbedovertrekken, gordijnen, 
knuffels, schoenen (aan elkaar gebonden), 
riemen en tassen? (zie ook 
www.bag2school.com)  

 extra zakken af te halen zijn bij de administratie? 

 deze zakken ingeleverd mogen worden van 
maandag  19 t/m woensdag 21 oktober  in de 
buitenberging bij de klas van Joyce/Sylvia (zijde 
hoofdingang), ook op de avonden wanneer de 
10-minutengesprekken plaatsvinden? 

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

------ 

 
 
Trainingen voor de Spar Janssen Kidsrun 
Om jullie allemaal weer warm te maken voor Molenhoeks 
Makkie, is Momakker vorige week langs alle klassen 
geweest. Zo weet iedereen dat je ook dit jaar weer kunt 
meedoen met de trainingen, dat er een sponsorloop 
aankomt en natuurlijk dat jullie weer gaan strijden om de 
wisselbeker! Welke klas doet met zoveel mogelijk 
deelnemers mee en mag zich voor de rest van het jaar de 
sportiefste klas van de school noemen?! Let op, want ook 
de Adalbert uit Mook en de Staaij uit Middelaar doen 
mee… 
De eerste training zit er inmiddels al op. Gelukkig komen 
er nog twee aan: op woensdag 23 en 30 september kun je 
onder begeleiding van leerlingen van het Kandinsky 
College Molenhoek en het Johan Cruyff College Nijmegen 
lekker lopen en het parcours van de Kidsrun verkennen. 
De training van 30 september wordt zelfs verzorgd door 
Miranda Boonstra! We verzamelen om 15.00 uur bij de 
kerk. Lees meer over de Kidsrun op 
www.molenhoeksmakkie.nl en schrijf je in. Kidsrun? 
Makkie! 
 

http://www.hildedesmet.nl/
http://www.facebook.com/qigongmolenhoek
http://www.bag2school.com/
http://www.molenhoeksmakkie.nl/


 

 
 
 
 


