
 

        

 

 

 

In de afgelopen maanden zijn er letterlijk, maar zeker ook figuurlijk,  heel veel lichtpuntjes in en om onze 
school geweest. Dank daarvoor! 
Een lichtpunt zijn, een lichtpunt ontvangen…..het geeft energie. 
Vanaf deze plek namens het team van De Grote Lier warme en gezellige feestdagen gewenst en heel veel 
lichtpuntjes in 2017! 

 

Kerstborrel 

Vanavond (donderdag 22 december) is er een kerstdiner op school voor de kinderen van 18.00 tot 19.00u.  
Tijdens het kerstdiner zal er voor ouders (en overige gezinsleden) een borrel zijn in de aula van de school. 
Tijdens de borrel wordt, naast koffie en thee, soep aangeboden. 
Er zijn 2 soorten gevulde soep, waarvan een vegetarische. Dit wordt geserveerd met stokbrood en 
kruidenboter. 
We vragen hiervoor een bijdrage van 2 euro per persoon. 
Indien mogelijk graag gepast betalen. 
We wensen iedereen een gezellige kerstviering! 
 
 
 



 

Onderbouw viering, om te noteren op de jaarkalender 

Bij de onderbouwvieringen  (voor de groepen 1-4 ) zijn de ouders/verzorgers van de optredende groepen 
van harte welkom. 
Op 20 februari  verzorgen de groepen 1-2b (Joyce en Sylvia), 2-3b (Astrid en Carla) en 4b (Tiny, Carla) de 
invulling van de viering. Deze ouders/verzorgers zijn welkom! 
Op 19 april verzorgen de groepen 1-2a (Bea en Caroline), 2-3a (Maaike en Tisra) en 4a (Henriette) de 
invulling van de viering. Deze ouders/verzorgers zijn welkom! 
De tijd van beide bouwvieringen is: 13.15-14.00u. 
 

Beëindiging dienstverband Sylvia van Suylen 

Op 2 januari as komt er een einde aan een jarenlang dienstverband van Sylvia van Suylen op De Grote Lier. 
Ruim 37 jaar heeft zij zich als leerkracht ingezet voor het onderwijs aan vele leerlingen op onze school. We 
kennen haar voornamelijk als leerkracht van groep 1-2; bij de kleuters lag toch 
wel haar grote hart……. 
De gevolgen van een herseninfarct maakte enkele jaren geleden helaas een eind 
aan die enthousiaste, grote inzet; het lukte Sylvia niet meer om op het oude 
niveau en dezelfde energie haar werk te verrichten. Daarom is nu besloten dat 
haar dienstverband stopt. 
We hebben gezorgd voor een passend afscheid en wensen Sylvia graag nog veel 
goede jaren toe, samen met haar echtgenoot Ronald en haar kinderen Vincent 
en Nandi. 
 

Verspreiding van de Tierelier info  

Goed communiceren en informeren vinden we belangrijk, dat is al eerder aangegeven. 
Op  verzoek van meerdere ouders verspreiden we de Tierelier info voortaan ook weer via de mail. 
Daarnaast staat de Tierelier in het ouderportaal en in de boekenkast van het Ouderportaal.  
 

Crea Kerst groep 1-2  

De laatste 2 woensdagen voor de kerstvakantie hebben de groepen 1-2 gezellig met elkaar geknutseld. De 
kinderen hebben van tevoren zelf mogen kiezen welke kerstknutsel ze wilden gaan maken. Er kon gekozen 
worden uit sterren, engeltjes, uilen, en kerstbomen. Samen met ouders zijn de kinderen enthousiast aan de 
slag gegaan. Het was een leuke en gezellige boel en zeker voor herhaling vatbaar in het nieuwe jaar. Dank 
aan de ouders die ons geholpen hebben! 

 

 
 



 

 
 
Onze jarigen 
 

Allemaal van harte gefeliciteerd 
  
25 december: Elize Peters  gr. 5B 

27 december: Jade Ceelen  gr. 8B 
27 december: Anne Engelsma gr. 3A 

28 december: Teun Verkaart gr. 6A 
31 december: Sylvia van Iperen gr. 5B 

31 december: Marlou Wolters gr. 8A 
3 januari: Carlijn Muijsers  gr. 6B 

3 januari: Suzan Muijsers  gr. 6A 
3 januari: Esmee Witteveen gr. 6A 

4 januari: Isa van der Vleuten gr. 5B 
4 januari: Yoni Willems gr. 8B 

5 januari Mayke de Groot gr. 8B 
6 januari: Evelyn Pulles gr. 7A 

8 januari: Noud Kersten gr. 5B 
11 januari: Gabryéla  Lentjes gr. 2A 

14 januari: Chiel Fontein gr. 6B 
16 januari: Lucas Arts gr. 1B 

16 januari: Thomas Brons gr. 6B 
16 januari: Mint van der Heijden gr. 7B 

17 januari: Madelon Kloks gr. 8B 
18 januari: Yulian van Iperen gr. 2A 

21 januari: Sanne van Zutphen gr. 3A 
22 januari: Anne Bremer gr. 1B 

22 januari: Lorena Janssen gr. 2A 
31 januari: Flor Peters gr. 7B 

 

 

 

 

 

 



 

Schoolplein 14: Molenhoek pakt aan 

 
Creatieve en enthousiaste dorpsgenoten bedachten 6 mooie 
plannen om het leven en wonen in Molenhoek nog aangenamer te 
maken. Op vrijdag 16 december presenteerden zij hun plannen in 
het Dorpscafé/LOP aan een nieuwsgierig publiek. 
Enkele kinderen van de kinderraad KR8 waren hierbij aanwezig om 
vragen over het project ‘Schoolplein 14’, één van de 6 plannen,  te 
beantwoorden. Lucas (voorzitter van KR8), Suzan en Yannick 
(leden KR8)  hebben dat fantastisch gedaan o.l.v. Peter-Jan Mol 
(vader van Hella en Lonne Friedemann en initiatiefnemer), die 
voorafgaand hieraan een heldere en enthousiaste presentatie 
heeft gegeven. 
Op 7 januari horen we of we een bedrag gewonnen hebben; een 
bijdrage voor Schoolplein 14! Dat zou fantastisch zijn! 
We houden u op de hoogte en zullen u in februari weer verder 
informeren. Duimt u mee? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Tekst en inhoud valt onder verantwoordelijkheid van de inzender. 

 

Hallo jongens en meisjes! 
Binnenkort ontvangen jullie een flyer met nieuwe naschoolse activiteiten van stichting 
Doejemee voor periode van januari t/m maart. Vanaf 20 december zijn de activiteiten 
zichtbaar op www.sjorssportief.nl en kun je inschrijven! 
Naast de activiteiten van stichting Doejemee zijn er ook nieuwe activiteiten van andere 
aanbieders. Neem nog eens een kijkje op www.sjorssportief.nl wat voor leuks er voor 
jou te doen is de komende maanden!  
Ik wil je bedankten voor alle sportieve en creatieve momenten van het afgelopen jaar 
en hoop je ook volgend jaar weer terug te zien! 
Fijne feestdagen en een goed 2017!  
 
Zien we je snel?! 

 

Toedeledoki!   
Sjors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sjorssportief.nl/
http://www.sjorssportief.nl/


 

Bericht uit de parochie 

 

 

Op Kerstavond 24 december, om 18.30 uur, 
is er voor kinderen  en (groot)ouders in de 
kerk in Molenhoek een woorddienst. 
Het thema van de viering is: het Licht van 
Bethlehem. 
Het Kerstverhaal zal worden uitgebeeld en er 
zullen wat kleine gebedjes gebeden worden. 
Het kinderkoor “St. Frans” verzorgt de liedjes 
en de muziek. 
Diaken Gerrits zal voorgaan tijdens deze woorddienst. 
We hopen veel kinderen met hun ouders te mogen begroeten bij deze feestelijke 
viering.  
Werkgroep gezinsvieringen. 

 

 

                                          


