
 

 
Gevonden voorwerpen 
 
Op maandag 22, dinsdag 23 en woensdag 24 februari as. 
Zullen de gevonden voorwerpen van de afgelopen tijd 
weer op een tafel liggen bij de hoofdingang. Wat 
achterblijft en nog goed is zal naar onze actie Bag2School 
gaan. Over deze actie, die in het voorjaar weer zal 
plaatsvinden, wordt u nog geïnformeerd.  
 

------ 
 

 
 
Onze jarigen! 
 

22 februari Roos van der Heiden (gr. 8A) 

24 februari Anniek van Duijnhoven ( gr. 4B) 

24 februari Peter Leenders (gr. 1-2) 

25 februari Valentijn Vermeulen (gr. 4A) 

27 februari Mats van der Borgh (gr. 7A) 

28 februari Willem Ros (gr. 5A) 

28 februari Laura Thomassen (gr. 3B) 

 
Van harte gefeliciteerd allemaal!!!! 
 

 
 
Wij wensen onze nieuwe leerling Linde Ebben in groep 1-2  
héél véél plezier…… op De Grote Lier! 
 

Om te onthouden… 
 
22 februari: Ouderavond PBS, 20.00 uur. 
22 t/m 24 februari:  gevonden voorwerpen 
24 februari:  rapport 
2 maart en 3 maart:  10-minutengesprekken 
17 maart: schoolfotograaf 
28 maart t/m 1 april: paasvakantie 
 

-----  
 
Wist u dat….. 

 de carnavalsoptocht van De Grote Lier niet een 
succes was, maar een enorm succes? 

 de creativiteit en het enthousiasme er van af 
spatte? 

 de jeugdcommissie van De Meulenwiekers voor alle 
groepen lovende woorden had en vertelde dat we 
bijna allemaal de tweede prijs verdienden? 

 de eerste prijs, een prachtige wisselbeker, naar 
de kleutergroep met het thema ‘Frozen’ ging? 

 wij alle helpende handen en de 
carnavalscommissie (ouders en teamleden) 
willen bedanken voor hun inzet? 

 de weergoden op onze hand waren en we boften 
met droog weer? 

 groep 4a (van Henriëtte, Boerenbruiloft) de 
eerste prijs gewonnen heeft in de Molenhoekse 
carnavalsoptocht op maandag in de vakantie? 

 de boertjes en boerinnetjes en oma er weer 
prachtig uitzagen? 

 wij wéér een oma er bij hebben in ons team? 

 Ans (leerkracht groep 7) oma is geworden van 
twee kleindochters, Mila en Elin? 

 wij haar (en opa John) feliciteren en veel geluk 
wensen met het tweetal? 

 wij nog geen informatie hebben over een nieuwe 
directeur? 

 wij u natuurlijk op de hoogte houden? 

 U allemaal een gratis ticket heeft ontvangen voor 
de “PBS-show” op maandagavond as.? 

 wij hopen op een grote opkomst? 

 U van harte welkom bent om 20.00 uur? 

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

 

19 februari 2016 



 

 
 

 

En de beker is voor de groepen 1-2 met hun thema FROZEN 

Ja echt waar!!! : de Jeugdcommissie van de Carnaval vond ons het 

mooiste in de carnavalsoptocht van vrijdagmiddag 5 februari. In 

een echte mooie carnavalswagen zaten Olafs en Elza’s zo 

weggeplukt uit die mooie film FROZEN. En om die mooie wagen 

liepen allemaal Elza’s en Olafs mee. 

Vanaf vrijdag 19 februari gaat die beker mee naar huis en mag één 

nachtje slapen bij een kind uit de klas van Sylvia/Joyce en 

Caroline/Bea. 
  



 
Voor wie het ticket niet ontvangen heeft…….. 
 

 

 
GRATIS TICKET  

(voor 1 of 2 personen, inclusief koffie/thee en koekje) 

 
 

Thema     : Positive Behavior Support:  “Goed gedrag kun je leren!” 

Voor wie : ouders en andere geïnteresseerden! 

Wanneer:  maandag 22 februari, aanvang 20.00 uur, eindtijd 22.00 uur. 

Waar        : aula De Grote Lier 

Door         : Loek Schoenmakers (BCO-onderwijsadvies),  

                     leerkrachten en “Helder Theater”. 

 

  
 

 

 

 

U bent er toch zeker ook bij?! 

 
 

Zit u ook wel eens met uw handen in het haar tijdens de opvoeding van uw 
kind(eren)? 
“Hou eens op! Kappen! Nu stoppen, anders…. Waarom luister je niet? Ik heb al 
zó vaak…..” 
Kom naar deze ludieke avond, informatief, zonder lange theoretische verhalen, 
maar met humoristische sketches van “Helder Theater” en vele tips!  
Maak gebruik van dit ticket! Nu of nooit! 
 
Maak gebruik van dit ticket! Nu of nooit! 


