
 

Puntjes op de i 
 
Het schooljaar is nu enkele weken oud. Tijd om wat zaken 
op een rij te zetten. 

 Veel ouders hebben deze Tierelier Info al digitaal 
ontvangen, dat is heel fijn! Mocht u nog niet tot 
de gelukkigen behoren, wilt u dan uw mailadres 
doorgeven aan de leerkracht? 

 De meeste groepen hebben hun informatieavond 
gehad. Wij hopen dat u een goed beeld heeft 
gekregen wat uw kind dit jaar gaat doen op 
school. Tijdens deze avond hoorden wij geluiden 
dat de inlooptijd als kort ervaren werd met name 
door de ouders van kleuters.  Ouders willen hun 
kleuter graag de klas in brengen en kijken wat het 
kind gemaakt heeft. Als een ouder echter 
meerdere kinderen heeft, is de tijd te kort. Dit is 
de reden dat we alleen voor de kleuters de 
deuren om tien voor half negen openen. Voor de 
andere kinderen gaan de deuren om vijf voor half 
negen open. Overigens beginnen alle groepen 
stipt om half negen met de les! 

 In de schoolgids staat bij de leefregels van de 
school vermeld dat stepjes, skeelers en 
skateboarden niet de school in mogen. Tijdens de 
pauzes is het skeeleren, steppen en skaten niet 
toegestaan in verband met de veiligheid van 
kinderen.  Het risico van ongelukken vinden wij te 
groot.  Mocht uw kind toch een step, skeelers of 
een skateboard mee naar school nemen (op 
eigen verantwoordelijkheid), is de galerij vóór de 
schoolbibliotheek de plek waar het neergelegd 
wordt.  De ruimte in de halletjes in ontoereikend 
om deze spullen een plek te geven. 

 Foto’s op de website zijn vanaf volgende week 
niet meer vrij toegankelijk. U heeft bij het 
inschrijfformulier van uw kind al dan niet 
toestemming gegeven voor plaatsen van foto’s 
op de website. Vanwege de privacy van uw kind 
kunt u de foto’s bekijken met behulp van een 
wachtwoord. Uw kind krijgt deze gegevens 
volgende week mee. 

 

----- 
 
 
 
 
 

PBS 
 
In het kader van Positive Behavior Support (PBS) staat de 
komende weken de SFEER IN DE KLAS centraal. De 
kinderen leren dat zij mede verantwoordelijk zijn voor de 
sfeer in de klas. Zij leren dan de regels van de klas, het 
positief reageren op elkaar en het helpen van anderen.  
Op deze manier zullen de kinderen ondervinden dat zij 
heel veel invloed hebben op het “klimaat” in de klas. 
 

----- 
 
 
Nieuw ouderlid voor de MR. 
 
Naar aanleiding van onze oproep heeft zich één kandidaat 
voor de oudergeleding van de MR gemeld. Dat is Maike 
van der Corput, moeder van Roos in groep 1A. 
 Omdat zij de enige kandidaat is, vindt er geen verkiezing 
plaats en zal zij automatisch zitting gaan nemen in de MR.  
Omdat er oorspronkelijk twee vacatures waren binnen het 
ouderdeel, betekent het ook dat we binnen de MR nog 
ruimte hebben voor die enthousiaste ouder die ook graag 
wil meepraten over de zaken die voor onze school  van 
belang zijn. Mocht u, als ouder alsnog deel willen 
uitmaken van de MR van onze school, geef dat dan even 
door aan een van de MR leerkrachten: Glenda, Ans,  Silvia 
of Joy.   
 

----- 
Sponsorloop 9 oktober 
 
Op vrijdag 9 oktober zal een sponsorloop plaatsvinden op 
het bekende parcours bij het ‘Patersbosje’. Deze activiteit 
wordt gekoppeld aan het goede doel van het 
hardloopevenement ‘Molenhoeks Makkie’ op 18 oktober.  
Dit jaar ondersteunt Molenhoeks Makkie, en wij dus ook, 
het Helen Dowling Instituut ( www.hdi.nl ). Dit 
instituut biedt psychologische zorg voor mensen, en dus 
ook kinderen, met kanker en hun naasten. Het HDI helpt 
grote en kleine mensen omgaan met de heftige emoties  
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die hierbij komen kijken.  
Helaas zijn de vergoedingen van zorgverzekeraars voor 
deze organisatie te laag om kostendekkend te zijn. Uw 
steun is dan ook onmisbaar om het goede werk van het 
Helen Dowling Instituut voort te kunnen zetten. 
Wij laten u nog weten hoeveel euro wij ingezameld 
hebben voor dit mooie goede doel! Alvast hartelijk dank 
voor uw bijdrage en natuurlijk onze dank aan alle kinderen 
die gaan hardlopen voor het Helen Dowling Instituut.  
Schema hardlooptijden Patersbosje (bij Paterserf): 
(De kinderen van de groepen 7 en 8 mogen om 14.15 uur 
na het hardlopen naar huis.) 
 
 

Groepen  1/2 + groep 4 
Henriette  

12.30 –   12.45 u 

  

Groepen  3 – 4b Carla  12.55 –   13.10 u 

  

groepen  5 – 6  13.30 – 13.45 u 

  

Groepen  7 – 8  13.55 –   14.10 u 

  

 
 
Thema catechese/levensbeschouwing: “ Raar” 
 
De lessen van Hemel en Aarde gaan de komende weken 
over het onderwerp Raar. Een onderwerp dat tot de 
verbeelding spreekt en waarover veel verrassende dingen 
te ontdekken vallen.  
In de lessen gaat het over eigenaardige en opmerkelijke 
voorwerpen, die iets bijzonders voor je kunnen 
betekenen. Vroeger verzamelden mensen die in een 
rariteitenkabinet. In de klassen hebben we het over 
voorwerpen die voor jou een bepaalde waarde hebben, 
die voor jou speciaal zijn.  
Veel kinderen vinden raar wel interessant, grappig en 
boeiend, maar willen zelf niet raar gevonden worden. Het 
is belangrijk om bij de groep te horen en het is vervelend 
als anderen je raar vinden. We verkennen in de lessen hoe 
dit werkt. Hoe is het bijvoorbeeld  om als eerste iets 
nieuws te doen in een groep?  
Wat in de ene groep normaal is, is voor de andere groep 
raar. Met stokjes eten,  iedereen dezelfde kleren aan op 
school of allemaal een dutje doen tussen de middag: 
allemaal rare gewoonten die maken dat je even anders 
kijkt naar wat je zelf normaal vindt. Wie is er hier nou 
raar? Samen bekijken we ook kunst: De  olifanten van 
Salvador Dalí, mannetjes die uit de lucht komen vallen van 
René Magritte en wonderlijke strandbeesten van Theo 
Jansen. Ook hierbij zien we dat smaken verschillen, de een 
vindt iets mooi, de ander vindt het maar vreemd of raar. 
In elke bouw vertellen we een verhaal over Jezus, die iets 
tegendraads doet. Jezus leerde ons om goed na te denken 
over wat echt belangrijk is in het leven, en keuzes te 
maken die soms tegen gewoonten en gebruiken ingaan  
Er valt weer genoeg te beleven al deze  lessen! Het wordt 
weer boeiend. Maar soms ook wel raar.  
 

----- 

 

 

Onze jarigen! 
 
Van harte gefeliciteerd…….. 
 

3 oktober Henriëtte van Ruitenbeek (juf groep 4) 

4 oktober Joris Kersten (gr.2B) 
Léan Nillessen  (gr.7B) 

5 oktober Bjarne Beurze (gr.3A) 

9 oktober Xander van Embden (gr.4B) 

10 oktober Elin Verdurmen (gr.5B) 

11 oktober Marijn Kersten (gr.5A) 

12 oktober Matz Poelen (gr.2A) 

13 oktober Joey Stevens (gr.8B) 

15 oktober Roos van Els (gr.5A) 

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

----- 
 
Bericht uit de parochie. 
 
Komende zondag, 4 oktober, is er om 11.00 uur weer een 
gezinsviering  in de kerk.  
Het thema van deze viering is: “ Ik mag bij Jezus komen”. 
Tijdens deze viering vertellen we over Franciscus  die heel 
veel van dieren hield. Hij kon zelfs met hen praten. Maar 
Franciscus hield niet alleen van dieren, hij hield ook veel 
van mensen.  Vooral de mensen die je maar weinig 
hoorde, die je weinig zag en die soms stilletjes in een 
hoekje zaten. 
Maken wij ook wel eens tijd  voor deze mensen of 
kinderen?  Hoe kunnen we iets voor anderen betekenen? 
Hierover  willen we tijdens de viering samen nadenken. 
Het kinderkoor St. Frans zal de liedjes  verzorgen. 
Komen jullie ook? Tot zondag! 
 
 

----- 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Wist u dat….. 

 ons Molenhoeks Makkie in samenwerking met 
het Kandinsky college en De Grote Lier op vrijdag 
9 oktober een Sponsorloop heeft georganiseerd? 

 de kinderen vandaag de intekenlijst mee naar 
huis krijgen? 

 u elders in deze Tierelier meer informatie vindt 
over de tijd waarop uw kind loopt en het goede 
doel dat aan deze loop verbonden is? 

 woensdagochtend twee medewerkers van het 
Helen Dowling Instituut in de groepen 3 t/m 8 
vragen van de  kinderen hebben beantwoord? 

 wij u uitnodigen om de kinderen aan te 
moedigen in het Patersbosje? 

 wij nog meer sportief nieuws voor u hebben? 

 de kinderen namelijk eindelijk tijdens het 
voetballen kunnen scoren in de nieuwe rode 
goaltjes op ons schoolplein? 

 deze goaltjes helaas niet verankerd mogen 
worden  i.v.m. overlast voor de buurt na 
schooltijd? (openbare speelplaats) 

 wij in gesprek geweest zijn met de gemeente zijn 
over de verdere inrichting en zij op korte termijn 
het stuk speelplaats bij de wadi gaat verbeteren 
tot een fijnere speelplek voor kinderen? 

 de goaltjes gefinancierd zijn door de opbrengst 
van de kledingacties van Bag2School? 

 u weer kleding kunt verzamelen in de bekende 
‘niet-meer-blauwe-maar-witte-zak’ die aan uw 
kind al is meegegeven? 

 u de zakken kunt inleveren van 19 t/m 21 
oktober (ook tijdens de 10-minutengesprekken) 
in de buitenberging bij groep 1-2 van Joyce en 
Sylvia? 

 wij u weer laten weten wat de opbrengst hiervan 
is en wij dit bedrag willen gebruiken om de 
speelplaats verder in te richten? 

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

 
----- 

 
 
Bouwviering 
Vrijdag 9 oktober van half 2 tot kwart over 2 is er de 
bouwviering voor de groepen 1 tot en met 4. De ouders 
van de groep van Bea/Caroline en  Henriëtte zijn bij deze 
van harte uitgenodigd. Dit zijn nu de groepen die de 
optredens verzorgen. De andere ouders zijn welkom als 
hun kind optreedt tijdens de bouwviering. 

 
 
 
 
 

 
 
Welkom op school!  
 
Wij wensen onze nieuwe leerlingen Siem Meelkop (groep 
1-2 Caroline en Bea) en Salum (groep 3 Maaike en Tisra) 
héél véél plezier…… op De Grote Lier! 

 
----- 

 
Belangrijke data  
 
4 oktober: dierendag 
9 oktober sponsorloop 
9 oktober: bouwviering van groepen 1 – 4  
16 oktober Tierelier Info 
19 en 20 oktober: tienminutengesprekken 
19 t/m 21 oktober inleveren zakken Bag2School 
26 tot en met 30 oktober: herfstvakantie 
11 november: studiedag, alle kinderen vrij 
21 tot en met 1 januari 2016: kerstvakantie 
 
 

----- 
 
Naschoolse activiteiten 
 

 


