
 

Ouderavond PBS 22 februari  
 
Beste ouders, graag brengen we u nogmaals de 
ouderavond Positive Behavior Support onder de aandacht 
die op 22 februari georganiseerd wordt. De avond begint 
om 20.00u en is rond 21.30u afgelopen. Tijdens deze 
avond krijgt u informatie hoe wij op school Positive 
Behavior Support vorm geven en ervoor zorgen dat we 
preventief werken aan goed gedrag. Noteert U deze avond 
alvast in uw agenda? U bent van harte welkom! 
 

   ----- 
 
Oproep surveilleren 
 
Eerder hebben we al gevraagd of ouders willen meehelpen 
om te surveilleren tijdens de middagpauze. Op dit moment 
hebben zich zeven ouders aangemeld, waar we erg blij 
mee zijn. Het zijn er echter te weinig om een passend 
rooster te maken. Mede omdat we ouders niet 
voortdurend willen vragen, maar ernaar streven dat 
ouders één keer per twee of vier weken een half uur 
meedraaien. Het buiten lopen tijdens de middagpauze 
gebeurt bij de groepen 1 tot en met 4. Een leerkracht loopt 
met de ouder buiten. Mocht u tijd kunnen vrijmaken om 
mee te draaien in een roulatieschema, dan horen we het 
heel graag, zodat we snel over kunnen gaan naar het 
spelen in kleinere, veiligere groepen! 
 

----- 
 

Inschrijven schooljaar 2016-2017 
 
Afgelopen week was er open huis en de informatieavond 
voor de ouders van kinderen die komend schooljaar 4 jaar 
worden. Tijdens deze momenten was er de mogelijkheid 
om uw kind in te schrijven. Inmiddels zijn er al 
inschrijfformulieren bij ons teruggekomen. Hartelijk dank 
daarvoor. Met het oog op de voorbereidingen voor het 
nieuwe schooljaar willen we aan u vragen om het 
inschrijfformulier op school in te leveren wanneer u dit 
nog niet gedaan heeft. Heeft u een zoon of dochter die, 
het komend schooljaar, 4 jaar wordt (het gaat om de 
kinderen die geboren zijn tussen 1 mei 2012 en 1 augustus 
2013.) en heeft u het nog niet bij ons ingeschreven, willen 
wij u vragen dit voor 1 april  te doen. Op deze manier 
krijgen wij een beeld van het aantal inschrijvingen van 
nieuwe leerlingen en kunnen we de kinderen zo  goed 
mogelijk verdelen over de groepen. 

 

Inschrijven tienminutengesprekken 
 

Op woensdag 2 en donderdag 3 maart vinden de tien-
minutengesprekken plaats naar aanleiding van de 
rapporten die de kinderen  24 februari mee naar huis 
krijgen. Nog één keer willen we ouders de gelegenheid 
bieden om zelf hun voorkeurstijd te reserveren met 
behulp van de intekenlijsten in de aula. Daarna hopen 
een goed digitaal alternatief te hebben.  
Om de stroom ouders goed te structureren en ouders 
met meer kinderen ook de gelegenheid te geven om 
tijden na elkaar te reserveren, maken we een 
onderverdeling in gezinnen.  
 
U kunt als volgt intekenen: 
Op maandag 15 en dinsdag 16 februari de ouders met 
drie of vier kinderen op school. 
Op woensdag 17 tot en met vrijdag 19 februari de ouders 
met twee kinderen op school. 
Vanaf maandag 22 februari de ouders met één kind op 
De Grote Lier. 
 
Op woensdag zijn de gesprekken van 4 uur tot half 6 en 
van kwart over 6 tot 8 uur. Op donderdag zijn de 
gesprekken van half 5 tot half 6 en van kwart over 6 tot 
half 9. 
 
Er hangt een klassenlijst bij de groepen en we verzoeken 
u om de naam van uw kind door te strepen als u een tijd 
gereserveerd heeft. Zo kunnen we zien wie er al 
gereserveerd heeft. Het spreekt voor zich dat we ervan 
uitgaan dat iedereen op de voor hen bestemde tijd naar 
school komt. Mocht u echt niet in de gelegenheid zijn om 
een tijd te reserveren dan kunt uw voorkeurstijd mailen 
naar info@degrotelier.nl. 
 

----- 
 
De carnavalsvakantie is van 8 februari tot en met 14 
februari. Dit in tegenstelling tot de datum in de laatste 
Tierelier. Wij wensen u een fijne vakantie en zien de 
kinderen graag weer op school op 15 februari. Alaaf! 
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