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Dag allemaal,                                                                      

Een nieuw schooljaar, een nieuwe Tierelier info. 
Allereerst wensen we iedereen een mooi schooljaar toe!  
Een schooljaar waar we over een jaar met  voldoening op terugkijken omdat we samen en 
met veel plezier, zijn gegroeid op De Grote Lier! 
 
Vanaf nu verschijnt de Tierelier info 1x per maand.  
Graag informeren we u zoveel mogelijk over alles wat er in, om en op onze school leeft. 
Op de jaarkalender kunt u lezen wanneer de Tierelier verschijnt, in principe op de eerste 
donderdag van de maand. U heeft de jaarkalender in de ‘Word versie’ ontvangen. Activiteiten 
die gaandeweg dit schooljaar nog bekend worden kunt u zelf op de jaarkalender vermelden. 
 
De Tierelier bestaat voortaan uit twee delen.  
In het eerste deel leest u alles wat we als school met u willen delen. 
In het tweede deel plaatsen we alles wat vanuit ons dorp wordt ingezonden en betrekking 
heeft op activiteiten voor onze leerlingen. Dit is een service van school die we het dorp willen 
bieden. Tekst en inhoud vallen buiten onze verantwoording, we plaatsen het zoals het wordt 
aangeleverd. 
 

Van harte welkom,  

 

Alle nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers: 
Pien en Jara van Heijst, Juul Hopman, Ilana Juuko, Luc en Ralph Mutumba Bilay, Abel Nas, 
Irene Oberem, Lotte Offerman, Kim Röttjers, Isabel Stiemens, Isa van der Vleuten, Rami 
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Beekhuijzen, Loes Bongers, Julian en Nina Bovelander, Jasmijn en Ruben Dahlberg, Teun 
Engelsma, Fleur en Vincent Eskens en Lotte Gommers. 
Nieuwe leerkrachten: 
Christjan, die op maandag in groep 5 werkt. 
Lydia, die van maandag t/m vrijdag in groep 5-6 werkt. 
Peggy, die de komende periode op woensdag en donderdag 
Joyce vervangt in groep 1-2. 
  

Van harte beterschap:    

Op 18 augustus is Joyce geopereerd i.v.m. langdurige 
rugklachten. De operatie is goed verlopen. Het herstel van Joyce vraagt tijd, rust en geduld. En 
u zult begrijpen dat dat makkelijker is gezegd dan gedaan! 

 

OPROEP: Surveilleren tijdens de middagpauze groep 1-4 

Na de vakantie zijn we begonnen met een groepje enthousiaste ouders die ons komen helpen 
tijdens het surveilleren in de middagpauzes. Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste ouders 
die ons willen komen versterken tijdens de middagpauze van groep 1-4. Dus wil je ons komen 
helpen tijdens deze pauze van 12.15u.- tot 12.45u. of ken je iemand uit de directe omgeving, 
meld je dan aan bij: 
Willeke Leenen: w.leenen@degrotelier.nl of 
Caroline Hopman: c.hopman@degrotelier.nl 
Alvast bedankt!  
 

Een ijsje op de laatste schooldag: 

Op 15 juli jl, de laatste schooldag, kregen alle kinderen een ijsje. 
Op die warme dag ging dat erin als koek! Een woord van dank aan Spar Janssen is op zijn 
plaats, het ijsje werd door hen aangeboden. 
 

Doorgegeven veranderingen: 

Informeert u ons over veranderingen in telefoonnummer of emailadres? Alvast bedankt. 
 

Een vriendelijk verzoek: 

Wilt u zoveel mogelijk buitenom via de trap en de galerij de school binnen lopen? Dank u wel! 
 

Veranderingen op het speelplein: 

In de zomervakantie is er hard gewerkt aan het speelplein. Nog niet alles is klaar. Het wachten 
is op de herfst i.v.m. het planten van nieuwe begroeiing. 
 
 
 

 

mailto:w.leenen@degrotelier.nl
mailto:c.hopman@degrotelier.nl
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Waar zit iedereen? 

Enkele groepen zijn van lokaal veranderd.  
Ter informatie: Als u binnen in de school in de aula voor de trappen staat dan zit: 
Links boven links:  
Groep 7 David, Tisra 
Groep 6 Joy, Inge 
Groep 8 Sandra 
Links boven rechts: 
Groep 7 Silvia, Ans 
Leeg lokaal 
Groep 8 Glenda, Ans 
 
Rechts boven links: 
Groep 3 Maaike, Tisra 
Groep 3 Astrid, Carla 
Groep 5 Henk, Christjan 
Rechtsboven rechts: 
Groep 4 Tiny, Carla 
Groep 4 Henriette 
Groep 5-6 Claudia, Lydia 
 
Rechts beneden links achteraan: 
Groep 1-2 Caroline, Bea 
Rechts beneden rechts achteraan: 
Groep 1-2 Joyce, Sylvia 
 

Uitnodiging klassenavonden: 

Graag nodigen wij u uit voor de klassenavonden.  
Hieronder alle data op een rij. 
14 september: groep 1-2 
15 september: groep 7 
20 september: groep 3 
26 september: groep 4 
27 september: groep 8 
28 september: groep 6 (Joy/Inge) 
29 september: groep 5 en groep 5/6 
Tijd: 20.00-21.00u. Vanaf 19.50 u. staan de koffie/thee en een koekje voor u klaar.  
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Ter attentie voor de ouders/verzorgers van groep 1-2 en 3: 

Tijdens de klassenavond van groep 1-2 en 3 wordt u geïnformeerd over de gang van zaken, nu 
in groep 1-2 en nu in groep 3. 
Over de ontwikkelingen rondom de groepen 2-3 die na de kerstvakantie starten, informeren 
wij u op: 
Dinsdag 11oktober. Tijd 19.30-21.00u 
Maandag 12 december. Tijd 19.30-21.00u 
Hiervoor ontvangt u nog een uitnodiging. 

 

Thema Hemel en Aarde: “ Vraag” 

De lessen van Hemel en Aarde, onze methode voor godsdienst en levensbeschouwing, gaan de 
komende weken over het onderwerp: vraag.  
Veel kennis, wijsheid, verwondering en inzicht begint met een vraag.  
Op school worden veel vragen gesteld: kinderen stellen ons vragen als ze het nog niet zo goed 
begrepen hebben. Wij vragen ook van alles aan kinderen, vooral om na te gaan of ze echt 
snappen wat ze aan het leren zijn Al die vragen op een schooldag zijn eigenlijk allemaal 
gericht op oplossingen.  
In de lessen godsdienst-levensbeschouwing gaan we het hebben over een ander soort vragen. 
Het zijn vragen die helemaal niet opgelost hoeven worden, maar wel de moeite waard zijn om 
over na te denken. Ze laten je verwonderen en spreken tot je verbeelding. Of ze maken je 
nieuwsgierig en brengen je op nieuwe ideeën en oplossingen.  
In filosofie, levensbeschouwing en godsdienst spelen vragen een belangrijke rol. In het 
christelijk geloof kunnen we vragen stellen aan God, door te bidden. En andersom kan God 
ook iets aan ons vragen. In veel tradities bieden vragen de toegang tot bijzondere vormen van 
wijsheid. De kinderen maken kennis met het orakel van Delphi, dat antwoord gaf op 
bijzondere vragen. In iedere bouw verkennen de kinderen verschillende soorten vragen en 
waarom je ze kunt stellen, maar ook hoe je kunt reageren op vragen. Wanneer iemand je iets 
vraagt kun je daar verheugd over zijn, maar je kunt het ook als last ervaren. En hoe ga je hier 
dan mee om. Over al deze vragen gaan we de komende weken samen met de kinderen 
nadenken. Het zullen weer boeiende lessen worden. 
 

Kriebelbeestjes: 

In de maanden mei en juni zijn we in de kleutergroepen druk bezig geweest met het thema 

kriebelbeestjes. Spinnen, torren, lieveheersbeestjes, wantsen, mieren, wormen, slakken en 

rupsen en vlinders hebben we in de klas gehad. Elke dag zag je wel een kleuter op het plein 

lopen met een insectenpotje of een vergrootglas op zoek naar…… 

De verwondering was groot elke morgen. Rond de kijktafel was het druk met de kinderen en 
hun ouders om nog even te kijken naar…….. Door veel boeken, plastic insecten, knuffels 
,liedjes en filmpjes en heel veel tekeningen en kunstwerkjes  rondom dit thema werden de 
kleuters en ook zeker de juffen steeds wijzer.  
Hiep Hoi, leven google. Want wat was dat nu weer voor een diertje. 
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Het succes, wat dit thema toch echt was, is mede mogelijk gemaakt door de ouder vereniging. 
Elk jaar krijgen de klassen een budget om te besteden aan een educatief project. De 
kleutergroepen hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt en zijn onder andere op 
ontdekkingstocht gegaan naar de kriebelbeestjes in de Kuil onder begeleiding van Gemma 
Portman. We hebben insectenpotjes en vergrootglazen gekocht, bij de vlinderstichting een 
pakketje eitjes, rupsen, cocons besteld en uiteindelijk genoten van de ontwikkeling naar 
vlinder. Wij willen de oudervereniging hier heel erg voor bedanken en zijn een enorme 
kriebelervaring rijker. 
 

Uitdelen boekjes Sjors Sportief: 

Op maandag 12 september om 9.00u komt wethouder Karin Peters op onze school. Samen 
met Susan Hendriks van Stichting Doejemee informeert zij onze leerlingen over de nieuwe 
Sjors boekjes. 
De pers is uitgenodigd om verslag van dit moment te doen. 
Aan het einde van de dag krijgen alle kinderen het boekje mee naar huis. 

 

Schoolplein: 

Het schoolplein van De Grote Lier wordt steeds mooier. Maar toch denken wij dat we het plein 
nog uitdagender en leuker kunnen maken. Daarom willen we graag een zogeheten 
'Schoolplein14' creëren. Dit is een schoolplein van de Johan Cruijff Foundation. Door middel 
van 'coatings' (professionele verftekeningen) kunnen figuren/veldjes op het schoolplein en/of 
de muren aangebracht worden, waardoor het voor kinderen nog aantrekkelijker wordt om 
lekker buiten te bewegen. Met aanvullend nog wat spelmaterialen die hierbij horen, kan het 
plein flink opgepimpt worden. En het mooie is: de leerlingen (onder aanvoering van de 
Kinderraad) kunnen hier zelf keuzes in maken!  
Afgelopen woensdag zijn we dit traject gestart met een presentatie voor alle leerlingen door 
Peter-Jan Mol, een ouder die zich hierin als vrijwilliger verdiept heeft en ook vanuit zijn werk 
kennis over beweegstimulering meebrengt. Samen met Corine, Caroline, Tiny en Maaike 
ondersteunt hij de Kinderraad bij het maken van een plan dat naar verwachting begin oktober 
bij de Cruijff Foundation ingediend wordt. Dit alles kost uiteraard wel geld. Dankzij jullie 
medewerking rondom Bag2School is er al een aardig potje beschikbaar. Maar het gros van de 
benodigde kosten hopen wij met de inmiddels traditionele sponsorloop in het Patersbosje bij 
elkaar te krijgen. Deze vindt vrijdag 7 oktober plaats. Meer informatie volgt uiteraard later 
nog, maar wij hopen dat jullie de kinderen enorm willen aanmoedigen om van deze 
sponsorloop een groot succes te maken. Alleen dan kunnen we onze mooie plannen realiseren 
en nog dit jaar een schoolplein krijgen waar de kinderen enorm blij van zullen worden! 
 

file:///C:/Users/c.peters/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R4J9ZFUY/UrlBlockedError.aspx
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Voor enkele leerlingen zit de verjaardag er al op sinds de school is 
begonnen en anderen mogen aftellen en zijn bijna jarig. Voor alle jarigen hopen we dat het een 
fijne dag was of een mooie dag gaat worden. Tot en met de volgende Tierelier Info zijn dat: 
Tim Portier (gr.8A) Matthijs Thomassen (gr. 5B) Allysa Beuvink (gr 8A) Bram Rebel (gr6B) 
Julia Versteegen (gr. 4B) Linda Ebben (gr. 2B) Lars Achten (gr. 2B) Lilian Kouwenberg (gr. 4B) 
Isis Kersten (gr. 6B) Roos Koster (gr. 8B) Teyler Beurze (gr. 6B) Fenna Rossen (gr.8A) Lieke 
Driessen (gr. 8B) Sam Hendriks (gr. 8A) Rik van Els (gr. 7B) Hanna van der Kamp (gr. 4B) 
Bram Peijs (gr. 5B) Cato Driesen (gr. 4A) Jens Poelen (gr. 5B) Sarah Beeuwkes (gr. 7A) Guusje 
Koster (gr. 5B) Ninthe Orth (gr. 4A) Ties Gerrits (gr. 2A) Robin Orth (gr.7B)  
Salim Rajab (gr. 4A ) Joris Kersten (gr. 3B) Léan Nillessen (gr. 8A) Bjarne Beurze (gr. 4A) en 
Jurre Wijers (gr. 2B)    
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Tekst en inhoud valt onder verantwoordelijkheid van de inzender. 

 

MolenhoekSmile 

Misschien heeft u er over gehoord, gelezen of zelfs al meegedaan? Sinds maandag 5 september 
is MolenhoekSmile gestart! Iedere dag om 07.30 in de ochtend vertrekt vanaf het winkelplein 
een wandel- en een hardloopgroepje om ongeveer één mijl (1600 meter) te lopen. Bedoeld 
voor iedereen: kind, tiener, volwassene, oudere. Doel van dit initiatief van Miranda Boonstra 
en Peter-Jan Mol is om mensen te stimuleren de dag actief te beginnen. Uit eigen ervaring en 
vanuit onderzoek weten zij dat dit tal van voordelen op kan leveren. Voor de gezondheid, voor 
de sociale verbondenheid in het dorp en mogelijk zelfs op het goed en geconcentreerd 
doorkomen van de school- of werkdag. Plezier levert het sowieso op! Zeven dagen per week 
staan er vrijwilligers klaar om een leuk rondje door het dorp te wandelen of te rennen. 
Misschien leuk om af en toe ook eens samen met uw kind(eren) mee te doen? Deelname is 
gratis en binnen een kwartier (hardlopen) of 25 minuten (wandelen) bent u weer terug. Heeft 
u vragen of wilt u meer informatie: molenhoeksmile@mirandaboonstra.nl  
 

 
 

Trainingen voor de Spar Janssen Kidsrun 

 

Met de start van het nieuwe schooljaar staat ook de Spar Janssen Kidsrun van Molenhoeks 
Makkie alweer bijna voor de deur! De Kidsrun is een mooi loopje van 2,3 km voor alle 
kinderen van 6 t/m 12 jaar. Ook dit jaar kun je je weer goed voorbereiden door mee te doen 
met de trainingen. Zet de data hiervan alvast in je agenda: dinsdag 20 en 27 september en 4 
oktober om 15.00 uur (verzamelen bij de kerk). Over de sponsorloop horen jullie binnenkort 
op school. Natuurlijk barst ook de strijd om de wisselbeker weer los! 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 
weer mee… 
Meer informatie vind je op www.molenhoeksmakkie.nl. Dus schrijf je in, trek je schoenen aan 
en loop je alvast warm! 
 

 

mailto:molenhoeksmile@mirandaboonstra.nl
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SCHILDERCURSUS VOOR KINDEREN VAN 8 TOT 12 JAAR 
 

 

 
 

 

Marloes Heemskerk, bevoegd docent beeldende vorming, start 15 september met 

deze nieuwe cursus, elke donderdag van 14.30 tot 16.00. De kinderen kunnen 

gelijk vanuit school naar het LOP. De kosten zijn € 10,00 per les. U kunt inschrijven 

per maand  en ze kunnen gehaald en gebracht worden van en naar de  BSO. Voor 

opgave en meer informatie kunt u mailen naar: marloesheemskerk@upcmail.nl   

 

mailto:marloesheemskerk@upcmail.nl
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P E R S B E R I C H T 
 
 
Sjors Sportief en Creatief weer van start in Gemeentes Gennep, Mook en Middelaar.  
Naschoolse activiteiten voor alle kinderen van 4-13 jaar 
 
Gennep, 5 september 2016 – In de week van 21 september a.s. gaat in de gemeentes 
Gennep en Mook & Middelaar het sport- en cultuurstimuleringsproject “Sjors Sportief 
en Sjors Creatief” weer van start. Via het aanbod van Sjors kunnen basisschoolkinderen 
op een laagdrempelige manier na schooltijd kennismaken met een grote 
verscheidenheid aan sporten en creatieve activiteiten, zonder meteen lid van een club 
te hoeven worden en zo ontdekken wat ze aanspreekt of energie geeft. 
 
Op 9 september zal Wethouder van der Meulen op basisschool De Brink in Ottersum de eerste 
exemplaren van het bijbehorende ‘Sjorsboekje’ uitreiken. Op 12 september zal Wethouder 
Peters de ‘Sjorsboekjes’  persoonlijk uitreiken aan de kinderen op basisschool de Groete Lier 
in Molenhoek. 
 
Het Sjorsboekje bevat heel veel sportieve en culturele activiteiten zoals basketball, dans, judo, 
taekwon-do, tennis turnen, yoga, zeilen, dj cursus, muziek, glas graveren, lipgloss maken, 
theater en nog veel meer. De meeste activiteiten zijn gratis.  
Veel activiteiten worden aangeboden door verenigingen en andere lokale aanbieders, 
daarnaast komt stichting Doejemee dit jaar ook zelf weer met een prikkelend en uitdagend 
aanbod.  
 
In december en in maart volgt nog een aanvulling op het ‘Sjorsboekje’ met daarop het 
programma van activiteiten van Stichting Doejemee voor de periode van januari tot en met 
juli.  
 
Inschrijven via internet 
Half september ontvangen alle kinderen uit groep 1 t/m 8 van alle basisscholen in de 
gemeenten Gennep en Mook & Middelaar het kleurrijke Sjorsboekje. Vanaf woensdag 21 
september 2016, om 16.00 uur kunnen kinderen zich online inschrijven voor de diverse 
activiteiten via www.sjorssportief.nl. 
 
Speerpunt 
Het verbinden van kinderen aan sport- en/of cultuurverenigingen is één van de speerpunten 
uit het gemeentelijk sport- en cultuurbeleid. Het Sjorsboekje is een middel dat stichting 
Doejemee inzet in opdracht van de gemeentes Gennep en Mook&Middelaar om dit te 
realiseren.  
 
Stichting Doejemee wil kindcentra, sportverenigingen, cultuuraanbieders en nog héél veel 
andere partners inspireren en verbinden tot een rijk aanbod sport en cultuur voor kinderen  
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van 2-15 jaar, zowel onder als na schooltijd. Meer informatie is te vinden op 
www.doejemee.nu 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.doejemee.nu/

