
 

                                              

 

Dag allemaal,                                                                      
Na een weekje herfstvrij zijn we afgelopen maandag  weer begonnen met een hoofdluiscontrole. 
Fijn dat een hele groep ouders daarvoor klaar staat. 
Ook in de komende periode van gezelligheid en feestelijkheid zullen we graag van uw hulp gebruik maken. 
Allerlei activiteiten brengen licht in de donker wordende dagen, variërend van carnaval, tot sint, tot kerst! 
 
De derde Tierelier info van dit schooljaar wordt met u gedeeld via het ouderportaal. 
In een eerder bericht hebben we aangegeven dat we vanaf 1 november het nieuws en de mededelingen 
uitsluitend via het ouderportaal communiceren. 
Is communicatie via het ouderportaal voor u niet mogelijk, loop dan even binnen om het te bespreken. We 
vinden het erg belangrijk dat alle ouders goed geïnformeerd worden! 
 

Klassenouders 

Hieronder leest u wie (voor zover bekend) dit schooljaar de klassenouders zijn.  
Klassenouders ondersteunen de leerkrachten bij diverse activiteiten. B.v. assisteren bij thema’s en 

activiteiten zoals excursies, museumbezoek, versieren voor sint en kerst.  
Groep 1-2a: Antoinette Smid, Helen Barnes 
Groep 1-2b: Saskia Vissers, Yvonne vd Wetering 
Groep     3a: Simone Dahlberg, Iris Jaspers 



 

Groep  3b: Marloes Hofmeijer 
Groep  4a: Janneke Peeters, Josien van Dijk 
Groep  4b: Maayke Weggeman, Ilse vd Dobbelsteen 
Groep  5b: - 
Groep  5-6a: Eeske Vlaar, Sonja Friedemann 
Groep  6b: - 
Groep  7a: Ilja Smit, Karin Vollenberg 
Groep  7b: - 
Groep  8a: Marloes Heemskerk, Cathelijne Wolters 
Groep  8b: Sofie Cammaert, Manon Wegerif 

Stagiaires 

De periode rond de herfstvakantie is de periode dat de stagiaires op hun stageplek beginnen. In de 
komende Tierelier info’s stellen zij zich aan u voor: 
 
Mijn naam is Tom Koster. Ik ben 24 jaar en woon samen met mijn ouders 
in Milsbeek. Ik heb daarnaast nog een jonger zusje, zij woont in Nijmegen. 
Het komende half jaar loop ik stage op dinsdag de hele dag en op 
woensdagochtend in groep 4b bij Tiny en Carla. 
Twee jaar geleden ben ik afgestudeerd aan de HBO-opleiding Sport, 
Gezondheid en Management. Vervolgens ben ik direct een half jaar gaan 
reizen in Australië. Nadat ik 1,5 jaar heb gewerkt, heb ik besloten om het 
basisonderwijs in te gaan. Op dit moment volg ik dan ook de versnelde 
PABO-opleiding aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in 
Nijmegen. 
In mijn vrije tijd voetbal ik graag. Ik voetbal in het tweede team van SV 
Milsbeek. Daarnaast  fitness ik regelmatig en breng ik graag tijd door met mijn vrienden. Ook vier ik jaarlijks 
met vier plezier carnaval, dit jaar ben ik dan ook verkozen tot ‘prins carnaval’ in Milsbeek. 
Begin oktober ben ik begonnen met stage lopen en ik moet zeggen... het bevalt me erg goed. Naast de 
leuke groep leerkrachten en het prachtige gebouw, word ik vooral erg enthousiast van de leuke, 
enthousiaste groep leerlingen. Ik hoop dan ook dat het een erg leerzaam, maar vooral ook gezellig half jaar 
gaat worden. 
 
Dag! Mijn naam is Janneke Liebers en ik kom de komende maanden stage lopen in groep 1-2a van De Grote 
Lier. 
Ik ben 37 jaar en woon samen met mijn man en twee dochters (4  en 6 jaar) in Groesbeek. Op dit moment 
zit ik in het eerste jaar van de verkorte deeltijdopleiding van de Pabo en zal met name op dinsdag en op 
woensdagochtend hier in de klas aanwezig zijn. Ik heb er veel zin in! 
 

Schoolontwikkeling 1 

Net zoals de meeste scholen binnen onze stichting heeft ook De Grote Lier te maken met een krimpend 
aantal leerlingen. Dat betekent dat er in het gebouw lokalen over zijn. 



 

Wij huren het gebouw van woningbouwvereniging Destion en zijn met hen in gesprek gegaan over het 
teruggeven van enkele lokalen. Betalen voor iets wat niet wordt gebruikt is jammer, dat geld kan beter 
besteed worden. 
In goed overleg is afgesproken dat De Grote Lier de lokalen beneden kan blijven gebruiken voor de groepen 
1-3. Gezien onze schoolontwikkeling, het van en met elkaar leren van leerlingen en leerkrachten, was dat 
voor ons van groot belang. 
Met de gemeente en de GGD voert Destion gesprekken over het gebruik van het handvaardigheid lokaal, 
vanuit de aula het eerste lokaal links, beneden in de gang. Dit lokaal gaat terug naar Destion.  
Dat betekent dat er voor ons 4 lokalen beneden over blijven voor de groepen (2-)3, (2-)3, 1-2, 1-2. 
Vanaf 23 november zitten de beide groepen 3 beneden in de gang. 
De Bieb op School verhuist naar boven naar het groep 3 lokaal van Maaike. 
Verderop in deze Tierelier leest u meer de interne verhuizing. 
 

Schoolontwikkeling 2 

Onze school staat voor een aantal kernwaarden die aan de basis liggen van ons handelen: 

 Ontwikkeling 

 Respect 

 Betrokkenheid 

 Vertrouwen 

 Verantwoordelijkheid 

 Enthousiasme 

 Plezier 

 Uitdaging 

 Talent 
  
We willen onze leerlingen voorbereiden op hun toekomstige rol in de maatschappij en streven er naar dat 
zij ‘met enthousiasme en plezier groeien op De Grote Lier’. 
Met plezier naar school gaan, vinden wij een voorwaarde om tot leren te komen.  
Onze school biedt een veilige leeromgeving met een duidelijke structuur en regelmaat, waarbij de sociale 
interactie in de groepen de basis voor ontwikkeling vormt.  
Vanuit de veilige structuur worden leerlingen uitgedaagd om te leren en de omgeving te verkennen, we 
betrekken hen in het maken van keuzes en leren hen hierop te reflecteren. 
 
Om dat te bereiken willen we:  

 een goede balans aanbrengen tussen cognitieve, sociale en creatieve vaardigheden. 

 coöperatief leren onderhouden: leren van elkaar en met elkaar. Zorgen voor een goede balans tussen 
ervaringsleren, kennisuitwisseling en kennisoverdracht. 

 ruimte maken voor de ontwikkeling van leraren door van en met elkaar te leren.  

 het kind zelf als uitgangspunt voor het leren nemen: we willen de pedagogische en didactische 
afstemming op de mogelijkheden van het kind verder verbeteren. We streven daarbij naar maximale 
ontplooiingskansen voor ieder kind binnen de mogelijkheden van ons onderwijssysteem. 

 de instructie afstemmen op de leerbehoefte van het kind. 

 de kinderen een uitdagende leeromgeving bieden en gebruik maken van ICT hulpmiddelen.  



 

 de kinderen meer verantwoordelijkheid geven wat betreft hun eigen ontwikkeling; we willen de 
kinderen meer keuzes bieden.  

 de zorg voor kinderen die meer kunnen verder ontwikkelen. 
 

Dit zijn een heleboel mooie woorden die echter niet vanzelf waargemaakt worden!  
Tegelijkertijd is het een uitdaging om ervoor te zorgen dat onze schoolontwikkelingen, naast alle andere 
werkzaamheden, haalbaar zijn qua tijd en energie. 
De komende jaren willen we verder bouwen vanuit de bestaande schoolverbeterplannen.  
Schoolverbeterplan 1:   Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS) 
Schoolverbeterplan 2:   ICT en sociale media integreren in het onderwijs 
Schoolverbeterplan 3:   Zorg in de groep – groepsplan aanpassen aan onderwijsbehoeften 
Schoolverbeterplan 4:   Samenwerking binnen de brede school 
Schoolverbeterplan 5:   Professionele cultuur verder versterken  
 

Op 23 november is er ’s middags een teamscholing door BCO (Begeleidings Centrum Onderwijs), horend bij 
schoolverbeterplan 1. 
Scholing door BCO wordt ook ingezet in het groep 1-3 traject. 
Verder hebben we er dit schooljaar voor gekozen om met elkaar in gesprek te gaan over de in gang gezette 
ontwikkelingen. Wat zijn onze afspraken, hoe doen we dat dan, wat kunnen we van elkaar leren, hoe 
zorgen we voor een rode draad in alle ontwikkelingen, hoe volgen en borgen we deze ontwikkelingen? 
 
Op De Grote Lier wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven.  
Als enige school van Molenhoek is het onze opdracht om te zorgen dat ouders onze school kiezen omdat 
De Grote Lier een goede school is. 
We houden u op de hoogte! 
 

Interne verhuizing 

In de week van 14 november verhuist de Bieb op School naar boven. 
Dit gebeurt in overleg met Biblioplus.  
In de week van 21 november verhuizen de twee groepen 3 naar beneden. 
Welke ouders (uit groep 1-8) kunnen ons met de wat grotere spullen helpen op dinsdagmorgen  22 
november om 9.00u? 
 
Graag een bericht naar Willeke via w.leenen@degrotelier.nl. Alvast bedankt! 
(Groep 3 is deze morgen naar het iXperium in Nijmegen en heeft verder deze week gewone schooltijden) 
 

Welkom terug! 

Wat fijn dat Joyce, na een operatie en een langere periode van afwezigheid, weer langzaam aan mag gaan  
beginnen in groep 1-2b.  
Welkom terug Joyce! 
 

 

 

 

mailto:w.leenen@degrotelier.nl


 

Veilig verzoek 

Misschien heeft u gezien dat er aan de zijkant van de school (bij de ingang van groep 1-2a) wat meer uit- 
zicht op de straat is gemaakt. 
Op deze plek wordt de straat veelvuldig overgestoken. Het zebrapad betekent voorrang voor wie loopt. 
Fietsers hebben op het zebrapad geen voorrang! 
Daarom een veilig verzoek om met de fiets, lopend vanaf de speelplaats, via het zebrapad over te steken. 
Met dank aan Veilig Verkeer Nederland, afdeling Mook, Middelaar, Molenhoek. 
 

Hygiënische verandering 

Half november worden er in de school zeep- handdoek- en wc roldispensers geplaatst. 
We gaan over op een ander, hygiënischer systeem.  
 

Bag2School 

Op vrijdag 25 november worden de kledingzakken 
weer opgehaald door Bag2School. Wij hadden de 
kledingzakken vóór de herfstvakantie willen 
meegeven, maar de organisatie heeft laten weten 
dat de zakken (geproduceerd in China) niet op tijd 
bij hen geleverd zijn, dus helaas ook niet bij ons. Wij 
hopen dat u toch al weer wat stapels heeft liggen. 
(U mag het ook in andere stevige zakken 
aanleveren; graag schoenen aan elkaar binden en 
alleen goede, bruikbare kleding, lakens, dekens, 
knuffelbeesten, riemen en handtassen. Géén bedrijfskleding, dekens en kussens.) 
U kunt de zakken inleveren in de buitenberging bij groep 1-2 van Joyce/Sylvia van maandag 21 november 
t/m vrijdag 25 november 8.30 uur.  
In het voorjaar heeft de actie € 414,00 opgeleverd en op dit moment zit er in totaal € 2200,02 in de pot 
voor het schoolplein. Er komt vast weer een mooi bedrag bij, waarvoor alvast onze hartelijke dank! Wij 
houden u op de hoogte! 
 

Boekenweek 

In de Boekenweek hebben we een opa en oma in groep 6 op bezoek gehad, de kinderen hebben van te 
voren vragen opgesteld. Hierbij het verslag van Yannick en Pim.  
Interview met   Hennie, oma van Anne 
 

Hennie is geboren in 1946 dat is 60 jaar geleden. 

Ze had een broertje en at in de ochtend brood. 

Hennie hield van gymmen, buiten spelen, verstoppertje, tikkertje, touwtje springen, kaatseballen  en tollen. 

Ze had alleen een pop en zat in een klas met alleen maar meisjes. 

Ze ging vaak ganzenborden, mens je erg je niet als het regende,  kaarten, lezen, en met de pop spelen en 

mikado spelen. 

Ze woonde thuis en logeerde ook wel eens bij opa en oma. 

Hennie turnde als sport. 



 

Hennie vond het leuk op school, en als ze op reis ging, ging ze met lopend met de trein of met de motor. 

En dan ging ze naar België of naar Duitsland en op zijn verst naar Frankrijk. 

Ze was een braaf meisje. 

Hennie had de oorlog net niet meegemaakt. 

Als je straf hadden dan moesten ze in de hoek staan en werden ze uitgelachen. 

Ze moesten ook strafregels schrijven. 

Wat wel fijn was aan de school was dat er geen kolenhok was en er niet met de liniaal werd geslagen. 

Hennie ging een keer per week naar bad. 

Ze had geen t.v. en radio. 

Als ze t.v. keken bij vriendjes keek ze naar Tante Hannie Dappere Dodo en Koko de vliegende knorrepot. 

Naar aanleiding van het thema van de Boekenweek hebben de kinderen van groep 6 een bladzijde uit een 

dagboek  geschreven, alsof ze kind waren in 1960. Hieronder het verhaal van Tess: 

 

   Lief dagboek,                                                        zaterdag 19 Oktober 1960 

 

Vandaag heb ik heel wat meegemaakt. Gelukkig hoefde ik maar een halve 

dag naar school. 

 

Ik werd wakker gemaakt door mijn moeder om 7 uur, ik wou in het warme 

bed blijven want in onze kamer want [mijn broers en zussen sliepen op 

dezelfde kamer met mij] was het steenkoud ik veegte snel met een washandje 

door mijn gezicht, en ging naar de keuken, want mijn vader had de kachel 

aangezet. 

Ik kreeg brintapap als ontbijt.  

Toen ging ik naar school, onderweg zat ik te treuzelen, en ja hoor, ik was te 

laat. 

Voor straf moest ik in de hoek staan, alle jongens en meisjes mochten mij 

uitlachen. 

Toen was het speelkwartier ik ging knikkeren ik had gewonnen! 

Om 12 uur ging ik naar huis. 

Toen ik thuis kwam ging ik afspreken met vrienden en vriendinnen. 

Ik ging gauw naar huis om warm te eten, daarna ging ik snel mijn 

speelkleren aandoen en naar buiten spelletjes doen zoals; mens erger je niet 

en ganzenborden. 

Ik ging om vier uur in de tobbe gelukkig als tweede ik werd helemaal schoon 

geschrobd de eerste keer die week dat we een schone hemdje en onderbroek. 



 

Ik had snel mijn Pyjama aangetrokken allemaal vriendjes en vriendinnetjes 

kwamen op bezoek want wij hadden een t.v. Wij gingen het kinderuurtje 

kijken :  Dappere dodo en Koko de vliegende knorrepot, en allemaal terug 

zwaaien naar tante Hannie. Dat was maar een keer per week.  

Nog wat boterhammen eten met de opgebakken aardappelen van die 

middag.  

Ik ging heel even nog in mijn dagboek schrijven, tot mama mij naar bed 

bracht om mij onder te stoppen. 

Toen deed ik stiekem het licht weer aan, om in mijn spannende boek weer 

een stuk verder te lezen. 

Toen hoorde ik de trap [want de trap kraakt] ik hoor dan wanneer mama 

naar boven komt anders betrapt ze mij… Liefs, Tess 

 

PBS 

Vanaf het begin van het schooljaar zijn we alweer druk bezig met PBS.  
In de eerste weken hebben we aandacht besteed aan de klassenregels en de anti-pestlessen.  
De aankomende weken staat PBS op het schoolplein centraal.  
We hopen veel kinderen te kunnen ‘betrappen’ op goed gedrag… 
PBS schoolbeloning 
Misschien hebben jullie het al gezien… 
We hebben een andere manier bedacht om de schoolbeloning visueel te maken.  
De kinderen kregen voorheen een ster, wanneer ze 5 ringen in de klas hadden verdiend. 
In plaats van sterren verdienen de kinderen nu ballen. Deze verzamelen we in de PBS-koker. 
Wanneer deze helemaal vol is, volgt een schoolbeloning. 
 
De PBS-koker hangt al in de aula, maar deze is nu nog saai en kaal. De kinderraad heeft een tekenwedstrijd 
georganiseerd. In de groepen 5 t/m 8 mochten de kinderen een ontwerp maken. In elke klas is de mooiste 
tekening gekozen. De kinderraad kiest vervolgens hieruit de allermooiste tekening. Deze wordt gebruikt als 
achtergrond voor de PBS-koker. 
 
We zijn erg benieuwd hoe de PBS-koker er uit gaat zien! 
PBS Commissie 
 

Nieuws van de Ouderraad 

We zijn heel blij dat we sinds kort weer een voltallige ouderraad hebben. We zijn uitgebreid met maar liefst 
4 nieuwe leden. Hieronder stellen ze zich kort voor. We heten de nieuwe leden een warm welkom en veel 
plezier bij de ouderraad!  
 
Ik ben Celeste van Heumen en ik ben de moeder van Anna, Fieke en Irene Oberem. Zij zijn nu bijna 8, 6 en 4 
jaar. Omdat ik het belangrijk vind om betrokken te zijn bij de gebeurtenissen op school leek het mij leuk om 



 

deel te nemen aan de ouderraad. Ik hoop dat er, met zoveel verse aanwas in de ouderraad, veel leuke 
ideeën zijn om dit jaar weer allerlei leuke dingen te organiseren voor de kinderen van de Grote Lier! 
 
Hallo, ik ben Saskia Vissers en ik ben sinds dit schooljaar lid van de Ouderraad. 
Ik ben moeder van twee jongens, Lucas van 4 jaar en Merijn van 1 jaar. Lucas zit in groep 1/2b. Ik ben lid 
geworden van de OR, omdat ik het leuk en belangrijk vind om een actieve bijdrage te leveren aan de 
activiteiten die op de school georganiseerd worden. 
 
Hallo, ik ben Marieke Bremer. Ik ben de moeder van Maud (groep 5-6) en Anne (groep 1-2). Ik heb gekozen 
voor de OR, omdat ik graag betrokken wil zijn bij de school. Ik vind het leuk om activiteiten te organiseren 
en de gezelligheid van kinderen om me heen te hebben. 
 
Hallo allemaal, mijn naam is Marnie van Bergen, getrouwd met Nol Beekhuijzen en moeder van Rami 
Beekhuijzen (groep 1a) en Isay (1 jaar oud). Wij zijn 3 jaar geleden in Molenhoek komen wonen. Op het 
moment dat we in Molenhoek kwamen wonen wisten we nog niet veel over Molenhoek, maar we hebben 
geen moment spijt van onze keuze. We wonen hier met ontzettend veel plezier. Activiteiten plannen en 
organiseren vind ik ontzettend leuk om te doen en daarom ben ik sinds oktober lid van de ouderraad van 
de Grote Lier.  
 
De penningmeester van de ouderraad heeft laten weten dat er nog een bedrag van € 1815,28 gereserveerd 
is voor de nieuwbouw, dus ook het schoolplein, van de school. Er is besloten tijdens de 
ouderraadvergadering dat dit bedrag naar het schoolplein gaat. Er is immers veel geld nodig om 
‘Schoolplein 14’ (Johan Cruijff-Foundation) te realiseren. Daar zijn we heel erg blij mee! 
 

Voor de komende periode feliciteren wij: 

 

 

2 november Elin Bauhuis gr. 2B 
5 november Louk Cammaert gr. 8B 
5 november Luuk Theunissen gr. 8A 
7 november Loes Vugts gr. 7A 
8 november Hidde Folkers gr. 2A 

10 november Lissa Geraedts gr. 2B 
11 november Max Buiting gr. 6B 
11 november Finn Kraaijmaat gr. 7A 
12 november Olaf Miskiewicz gr. 3A 
14 november Julian Bovenlander gr. 6B 

16 november Jop Vissers gr. 3B 
17 november Camille Cammaert gr. 4B 
20 november Bram Buiting gr. 4B 
21 november Quincy Johannes Willems gr. 6B 
22 november Cato Geerts gr. 5B 

24 november Sjoerd Kruissen gr. 4B 



 

26 november Merijn Hofmeijer gr. 3B 
26 november Aidan Meindersma gr. 6B 
29 november Ties Kersten gr. 6B 
30 november Anna Oberem gr. 5B   
 

 

Catechese: 

Thema Hemel en Aarde: Goud 

Het lijkt nog lang te duren, maar over een paar weken zitten we alweer midden in het decembergevoel. 
Ook op school zijn dat bijzondere weken. Het donker, de lichtjes en de sfeervolle gezelligheid maken elk 
jaar weer indruk op iedereen. De lessen levensbeschouwing uit Hemel en Aarde dragen daar ook dit keer 
weer aan bij. Ze gaan over het onderwerp Goud.  

Goud is kostbaar en waardevol. Dat komt natuurlijk omdat er zo weinig van is. Goud en rijkdom hebben 
alles met elkaar te maken en dat is niet alleen maar gezellig en mooi. Goud maakt hebberig. Het lijkt 
hebzucht op een onweerstaanbare manier aan te wakkeren. Dat gaat niet altijd goed. Daar zijn mooie 
sprookjes over, zoals Koning Midas, die wenst dat alles wat hij aanraakt in goud verandert en daar al snel 
spijt van krijgt. Met de kinderen verkennen we wat goud mooi en warm maakt en waar het koud en lelijk 
wordt.  

Goud staat voor alles wat het leven bijzonder en waardevol maakt. Mensen kunnen een hart van goud 
hebben. De beste prestatie wordt beloond met een gouden medaille. 

Ook in christelijke godsdiensten wordt goud gebruikt om het goddelijke en heilige te vereren. Denk maar 
eens aan de iconen in oosterse kerken. Op deze iconen wordt veel goudverf gebruikt. Het geeft aan iconen 
een bijzondere sfeer.  

Ook in andere religies is het heel gebruikelijk om het goddelijke en goud met elkaar te verbinden, 
bijvoorbeeld door gouden beeldjes.  

In de kerstviering is dit jaar veel ruimte voor de drie wijzen, die Jezus komen eren met wierook, mirre en 
goud. Zo sluit Kerstmis mooi aan bij de overige lessen in deze periode. Het duurt nog even voordat we aan 
Kerstmis toe zijn. Maar de wijzen zijn al onderweg!  

Eindbedrag Sponsorloop 

Er druppelen nog kleine bedragen binnen, maar na een lange optelsom komen we uit op een bedrag van 
ruim € 4300,00.   
Samen met het gespaarde geld van Bag2School (de huidige actie is nog niet meegerekend) en de 
reservering op de ouderraadbegroting  gaan we ruim over de € 8000,00!  



 

Hiervoor kunnen we ‘Schoolplein 14’ realiseren en hopen we nog geld over te houden voor de aanschaf van 
speelelementen, passend bij de coatings die op het plein geplakt gaan worden. 
Kinderen, ouders, sponsoren; allemaal bedankt voor jullie fantastische inzet!!! Op naar een mooier en fijner 
schoolplein, waar gezellig en sportief gespeeld kan worden! 
 

Groenvoorziening schoolplein 

Nieuws van de gemeente: begin december zal waarschijnlijk de strook grond tussen het schoolplein en de 
woningen beplant worden. Er zal ook een afscheiding (Engels hekwerk) gemaakt worden tussen de 
groenstrook en het plein.  Achter het voetbalveld zullen palen gezet worden, om te voorkomen dat ballen 
de straat op gaan. Naast het toegangspad naar het plein (waar de sluispoorten geplaatst zijn i.v.m. 
verbetering veiligheid) wordt een nieuwe haag geplant. 
We kijken er naar uit; nog meer verfraaiing van ons plein! 
 

Bericht van de GGD 

 

 
 
Slaap lekker… 
Bijdrage van Iris Claessen, GGD Gelderland-Zuid 
 

 
 
Zelf weet ik al te goed hoe belangrijk het is om goed te slapen. Vroeg opstaan in de winter is ook niet altijd 
makkelijk, een warm bed ligt zo lekker!  
Wist je dat alle volwassen ook tien tot dertig keer per nacht wakker worden? Je hebt het alleen vaak niet 
door, omdat je zelf hebt geleerd weer verder te gaan slapen.  
Voor kinderen is dit nog wel eens lastiger. Goed slapen is gezond voor je kind. Kinderen hebben voldoende 
slaap nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Maar ook om te groeien en overdag voldoende energie te 
hebben. 
Het is voor ieder kind weer anders hoeveel slaap genoeg is. Komt je kind 's morgens uitgerust uit bed? En 
kan hij zich overdag goed concentreren? Dan slaapt hij genoeg. 
 
Slaapproblemen 
Sommige kinderen hebben slaapproblemen. Zij kunnen moeilijk in slaap komen, maar kunnen bijvoorbeeld 
ook last hebben van nachtmerries. Maar ook slaapwandelen en te vroeg wakker worden komen voor. Tips 
en advies hiervoor vind je op Opvoedinforegionijmegen.nl. 
 
Groei! 

http://www.opvoedinforegionijmegen.nl/wijchen/paginas/basisschoolkind.aspx?article=450
https://www.ggdgelderlandzuid.nl/nl-NL.aspx


 

In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare informatie over de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding 
van kinderen: onderwerpen die aansluiten op de leeftijd van je kind. Benieuwd? Meld je aan via onze 
website: www.ggdgelderlandzuid.nl/groei.  
 
 
 

Misschien heb je meer vragen over bovenstaand onderwerp? Kom gerust bij mij langs of stuur mij 
een e-mail. Ik ben er voor allerlei vragen over de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind. 
Bijvoorbeeld over bedplassen, gezonde voeding of advies over de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van je kind. Ik ben op maandag 21 november en maandag 16 januari van 8.30 tot 10.30u aanwezig. 
Bellen of mailen voor een afspraak kan ook. 
Telefoon: 088-1447111 
E-mail: iclaessen@ggdgelderlandzuid.nl 
www.ggdgelderlandzuid.nl  

 JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid 
 

 
 
 
 

Tekst en inhoud valt onder verantwoordelijkheid van de inzender. 

 
De klompenactie komt er weer aan! 

Op woensdagavond 16 november van 17.00 uur tot 20.00 uur kunt u iemand aan de deur 

verwachten met een klomp. Deze avond wordt geld opgehaald voor de intocht van Sinterklaas in 

ons dorp.   

 

Vanaf maandag 7 november kunt u telefonisch benaderd worden met de vraag of u mee wilt lopen. 

Ook kinderen vinden het vaak leuk om met hun ouders deel te nemen aan de klompenactie. Dat 

mag onder begeleiding van iemand vanaf 18 jaar.  

 

Wij hopen op genoeg lopers. Een goede opbrengst vanuit de klompenactie en de bijdrage van de 

sponsoren maken het mogelijk om er weer een spetterend Sinterklaasfeest van te maken.  

 

Sinterklaas in Molenhoek  
 
Zondag 20 november brengt Sinterklaas een bezoek aan Molenhoek.  

Rond twee uur 's middags  worden de Goedheiligman en zijn pieten verwacht 

op de hoek Lindenlaan – Stationsstraat.  Aansluitend ontvangen we de Sint in 

De Wieken. 

 

http://www.ggdgelderlandzuid.nl/groei
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/
https://www.facebook.com/JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid/


 

Deze  middag wordt georganiseerd voor alle kinderen van Molenhoek tot en met 

groep 5. De Muziekpieten zijn dit jaar natuurlijk ook weer van de partij om er 

een feestelijke middag van te maken.  

 

Stichting Sint Nicolaas Molenhoek 

Beste carnavalvierders, 
 
De jeugdzitting komt er weer aan! Op zondag 13 november 2016 gaan we weer onze nieuwe 
jeugdprins(es) onthullen. Verder kun je die middag naar verschillende optredens kijken of 
misschien treed jezelf wel op! Ben je je vergeten op te geven, maar wil je eigenlijk heel graag 
meedoen, mail dan nog naar jeugdraad@meulenwiekers.nl, misschien is er nog een plekje 
beschikbaar. We zien jullie graag op zondag 13 november om 14.11 uur (zaal open 13.45 uur). 
De entree is gratis, voor alle kinderen wordt voor drinken en iets lekkers gezorgd.  
 
Schrijf de volgende data vast in je agenda: 
Jeugdprinsenreceptie 7 januari 2017, 19.11 uur 
(Jeugd)carnaval 25 t/m 28 februari 2017 
 

 
 

 

Berichten  uit de parochie. 

Aanstaande zondag, 6 november,  is er om 11 uur een  gezinsviering in de kerk. 
Het thema van de viering is: “Het licht van God schijnt voor jou”. 

mailto:jeugdraad@meulenwiekers.nl


 

In deze viering wordt het verhaal van St. Maarten verteld en mogen de kinderen met hun 
lampionnen door de kerk trekken. 
Het kinderkoor St. Frans zal de liedjes tijdens deze viering verzorgen. 
We hopen veel kinderen met hun ouders te mogen begroeten. 
 
Op zaterdag 5 november mogen de kinderen in de sacristie 
bij de kerk in Molenhoek Sint Maarten lampionnen maken. 
Het knutselen begint om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 
16.00 uur. Wie een lampionstok met lampje en batterij heeft, 
mag dat meenemen. Voor de rest zorgen wij. 
Ouders die willen helpen zijn ook van harte welkom. 
Graag van te voren opgeven bij Elena Jongen, 
Johan van Kleefstraat 10, tel. 
358 31 81 
(e-mail: eljongen@xs4all.nl). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoi jongens en meisjes! 
Weten jullie het nog? Eind september hebben jullie op school allemaal het Sjorsboekje gekregen met daarin 
allerlei leuke sportieve en creatieve activiteiten! 
Sommige activiteiten zitten al vol, bij andere activiteiten zijn nog plekjes vrij. Wil jij ook nog meedoen? 
Neem eens een kijkje op www.sjorssportief.nl en ontdek wat er nog allemaal te beleven valt! 
Zo kun je ontdekken wat je leuk vind, waar je goed in bent of gewoon gezellig samen met andere kinderen 
sportief en/of creatief bezig zijn! 
 
Zien we je snel?! 
 
Toedeledoki!   
Sjors 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:eljongen@xs4all.nl
http://www.sjorssportief.nl/


 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

CURSUS SCHILDEREN 

 
Ook in november en december wordt de cursus schilderen voortgezet. 

Ze vindt plaats in het LOP op de donderdagmiddagen van 14.30 tot 

16.00 uur en is voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Inschrijven gaat via: 

marloesheemskerk@upcmail.nl. 

 

De Werkgroep LOP 

 

 

VERLANGLIJSTJES MAKEN 

VOOR KINDEREN VAN 4 TOT 8 JAAR 

Leeg toiletrolletje meebrengen graag! 
 

Dus: 

Wat: Verlanglijstjes maken 

Door wie: Ria Kluts 

Voor wie: kinderen van 4 tot 8 jaar 

Wanneer: dinsdag 15 november 14.30 – 16.00 uur 

Waar: In het LOP in het Winkelcentrum 

mailto:marloesheemskerk@upcmail.nl


 

Kosten: een vrijwillige bijdrage van € 2,00 Gratis: lekkere limonade

 
 

 


