
 

 
 
Onze jarigen! 
 

19 juni  Dali Kuiper groep 6A 

22 juni Anne Berends 5B 

1 juli Noud van De Loo Groep 4B 

2 juli  
Isabel van Dijk Berkenvelder groep 
3A 

2 juli  Demi Stevens groep 5A 

3 juli Lammert de Man groep 4A 

5 juli Zoë de Jong groep 1A  

6 juli Nienke Bauhuis groep 3A  

6 juli Julie Hofstad groep  7B 

6 juli Fleur Muijsers  groep 8A 

7 juli Pepijn Van Heijden groep 7B 

10 juli Joost Jonkman groep 1B 

12 juli  Nynke Piersma groep 6B 

13 juli  Siem Meelkop groep 1A 

13 juli Carys Pulles  groep 8A 

14 juli  Jones Floridas  groep  3B 

14 juli  Maaike Piersma groep 3B 

15 juli Sam Rebel  groep 8A 

Van harte gefeliciteerd allemaal!!! 

Bootcamp voor groep 7 & 8: herinnering goede doel! 

Wij, Jelle, Douwe, Carlijn & Tessa van het Kandinsky 
College in Molenhoek hebben voor het vak economie de 
opdracht gekregen om een bedrijfje te starten en zo geld 
op te halen voor de cacao boeren in Peru. Ons idee was 
om een bootcamp te geven op De Grote Lier voor groep 7 
& 8 en dit is inmiddels gebeurd op woensdag 22 juni. De 
kinderen hebben heel  actief meegedaan en veel plezier 
gehad. De organisatie “Day for change” zorgt er voor dat 
het geld goed terecht komt bij de cacaoboeren.  Deze 
boeren hebben het heel moeilijk, ook worden ze vaak 
beroofd. De Grote Lier heeft een bedrag geschonken aan 
dit goede doel. Als u of uw kind hiervoor geld wilt 
doneren dan kan dit in het potje bij de receptie. Wij 
zouden daar heel blij mee zijn! In ieder geval alvast heel 
erg bedankt! 

Jelle, Douwe, Carlijn & Tessa 
Kandinsky College in Molenhoek 
 

------ 
Lieve kinderen en ouders, 
Negen fijne jaren heb ik op De Grote Lier mogen werken. 
Eerst een aantal jaren fulltime; na de geboorte van onze 
kinderen werd dat minder. Nu onze kinderen wat ouder 
zijn, wil ik graag weer meer voor de klas. Helaas lukt dat 
niet op De Grote Lier. Die mogelijkheid is er wel op 
basisschool ’t Holthuus in Huissen. Daarom zal ik vanaf 
aankomend schooljaar niet meer op De Grote Lier 
werkzaam zijn.Een heel dubbel gevoel voor mij. Ik heb 
heel erg veel zin in mijn nieuwe uitdaging, maar ik ga De 
Grote Lier ook heel erg missen: mijn fijne collega’s, het 
vertrouwde gevoel en natuurlijk jullie! Bij deze wil ik jullie 
dan ook bedanken voor alle mooie momenten, het 
werken in de klas, het samenwerken, de gesprekjes… 
bedankt voor die negen fijne jaren! 
Groetjes van Femke 
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Tijdschrift keuzecursus 
 
De afgelopen twee weken had de bovenbouw 
keuzecursus. De kinderen konden zelf kiezen naar welke 
keuzecursus ze wilden gaan. De kinderen hebben aan 
verschillende cursussen deelgenomen, zoals volleybal, 
Spaans en drama. Ze hebben zowel leuke als nieuwe 
ervaringen op gedaan. Het was een groot succes wat 
hopelijk vervolgd word! Door de kinderen die meegedaan 
hebben aan de workshop `tijdschrift maken` is onder 
leiding van Josien (moeder van Isabel groep 3) een echt 
tijdschrift gemaakt. Het thema van het tijdschrift is 
geworden `de keuzecursus`. Wil je die ervaringen lezen 
dan kan je het tijdschrift GRATIS krijgen. Het tijdschrift 
staat in de bijlage van deze Tierelier info. 
 
Wouter, groep 8a (`sales en marketing`, workshop 
tijdschrift maken) 
 

------ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
De jeugdverpleegkundige van de GGD op de basisschool! 
 
Dit is alweer mijn laatste berichtje voor dit schooljaar .Op 
de meeste scholen heb ik inmiddels ook mijn laatste 
spreekuur gehad. De zomervakantie komt  al snel 
dichterbij!Ik ervaar het iedere keer weer, deze tijd van het 
jaar  op school, er hangt een bijzondere sfeer. Als ik de 
school binnenstap hoor ik regelmatig het gezang of de 
acteerkunst van groep 8, druk bezig met de eindmusical. 
Bezig met geleidelijk afscheid te nemen van de 
basisschool, genieten van nog even de “oudste” te zijn.  

 

Bezig met de voorbereiding van de start na de 
zomervakantie naar de middelbare school. Voor ouders 
weer een stukje loslaten, voor de een heel gemakkelijk, 
voor de ander spannend en soms onzeker. Het mag er 
allemaal zijn. Voor mij wordt het ook een stukje loslaten. 
Ik ga wat minder werken en dat betekent dat ik de 
scholen in Mook, Molenhoek en Mook overdraag aan mijn 
collega Iris Claessen (zij heeft al de zorg op het 
consultatiebureau  in Mook voor de baby’s en de peuters) 
Aan het idee moet ik nog even wennen, dat dit bijzondere 
en prachtige stukje noord-Limburg niet meer mijn 
werkgebied is. Ik ben 14 jaar de jeugdverpleegkundige 
geweest van de school en in die 14 jaar is er veel gebeurd; 
mooie dingen maar ook heftige en verdrietige dingen 
waar ik bij aanwezig was en soms een steentje aan bij 

mocht dragen.  En juist daardoor zal ik mij altijd 
verbonden voelen met het “Mookse”.  Wandelen over de 
Mookerheide voelt dan toch als een stukje meer!! Dank je 
wel voor het vertrouwen dat ouders mij gegeven hebben! 
Ik wens alle ouders met hun kinderen het allerbeste toe 
met heel veel gezondheid en geluk!  

Met vriendelijke groet, 
 
Marianne van der Kruis-Sand 
Jeugdverpleegkundige 
T  088-1447111 (bereikbaar van 8.30u-14.00u) 
E  mvanderkruis@ggdgelderlandzuid.nl 
Werkdagen ma, di, do, en woensdagochtend 

 

------ 
 
Belangrijk om te weten 

 
1 juli: STUDIEDAG, alle leerlingen vrij 
6 juli: 10-minutengesprekken, facultatief * 
11 juli: kennismakingsmiddag nieuwe leerkrachten groep 
15 juli: laatste schooldag - 12.00 uur vakantie! 
 
 

------ 
 
* 
Zoals bekend zal groep 8 een eindmusical opvoeren.  
De voorstelling van groep 8b valt samen met de laatste 
facultatieve oudergesprekken op woensdag 6 juli.  
Dit bekent dat hoofdingang vanaf 19.30uur niet meer 
gebruikt kan worden. Wij verzoeken jullie gebruik te 
maken van de ingangen via de galerij gedurende de 
musical.  
Onze excuses voor het ongemak. Wij hopen op jullie 
medewerking, zodat de oudergesprekken en de musical 
rustig verlopen.  
Alvast bedankt.  

 

 


