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Wij in ieder geval wel!  

Laten we daarom deze Tierelier starten met actie……… 
Veel leesplezier met nr. 7 gewenst! 

 

Actie 

Beste ouders/verzorgers, 
Volgende week staat er schooltennis op het programma. Voor alle klassen van de Grote Lier wordt er 1 uur 
tennisles gegeven door de tennistrainster van tennisverenging de wiekslag.  
De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan hiervoor naar de tennisbaan. De kinderen van de groepen 1/2  en 2/3 
krijgen de tennisles gewoon in de gymzaal tijdens de reguliere gymles op woensdag en vrijdag. 
 
In het schema hieronder kunt u zien wanneer uw kind gaat tennissen.  
In sommige gevallen is het op een dag dat de kinderen sowieso gym hadden, maar dit geldt zeker niet voor 
alle klassen.  
Het is handig als de kinderen van groep 4 t/m 8 in gemakkelijke kleding naar school komen en 
gymschoenen voor buiten meenemen, zodat ze alleen hun schoenen hoeven te wisselen. 
Sommige kinderen tennissen al en vinden het misschien leuk om hun eigen racket mee te nemen. Dit is 
geen verplichting, maar het mag altijd. 
Wij hebben er zin in, we hopen de kinderen ook,  
Mvg Sofie Cammaert 
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Maandag 13-04                09:00-10:00  Groep 6B  (Joy/Inge) 
   10:00-11:00  Groep 5A/6A (Lydia/Claudia) 
   11:00-12:00  Groep 8B (Sandra) 
Dinsdag 14-04                09:00-10:00  Groep 7A  (Ans/Silvia) 
   10:00-11:00  Groep 7B (David/Tisra) 
   11:00-12:00  Groep 8A (Ans/Glenda) 
Donderdag 16-04 09:00-10:00  Groep 4A (Henriette) 
   10:00-11:00  Groep 4B (Tiny/Carla) 
   11:00-12:00  Groep 5B (Henk/Christjan) 
 

 

Leerling dossiers 

Na alle toetsen en oudergesprekken worden de leerling dossiers weer aangevuld met informatie. 
Wat gebeurt er met die dossiers als kinderen van school gaan……..vroegen enkele ouders zich af. 
Leerling dossiers worden tot 5 jaar na vertrek van school bewaard. 
Daarna wordt alles vernietigd. 
 

Om aan ons door te geven 

Een aantal weken geleden was er sprake van een ongewenst contact op straat. Dat bericht heeft een 
attente ouder aan school doorgegeven. Omdat het twee weken na dato was hebben we er toen niks meer 
mee gedaan. 
Een vriendelijk verzoek om dergelijke berichten z.s.m. aan ons door te geven, wij zetten het dan op het 
Ouderportaal. Liever 10x voor niks dan 1x te laat. 
 

Hoofdluisouders gevraagd 

We zijn nog steeds op zoek naar ouders die kunnen helpen bij de hoofdluiscontrole, op maandag en 
woensdag na elke vakantie. 
Gisteren waren er te weinig ouders die tijd konden maken, 3 groepen zijn daarom niet gecontroleerd. 
Kunt u helpen, geef het even door aan Willeke. 
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     Techno Promo  

 
Wij, groep 7a zijn naar Techno Promo geweest. We konden allemaal kiezen uit activiteiten. 

Bijvoorbeeld:Met de 3D printer, een boor, een metalen doosje maken en een fotohouder. En als je daar mee 

klaar was kon je een dak beleggen een stoep maken een huis en een skatebaan bouwen. 

Technopromo is alles met techniek.Wij vonden het allemaal heel leuk.                                                      

Gemaakt door Thijmen en Ruben 

 

 
 

 Koningsspelen 2017  

 
Op vrijdag 21 april gaan wij net als voorgaande jaren, met de hele school, weer actief meedoen met de 
koningspelen. 
Om half negen komen alle kinderen naar school, het liefst gekleed in oranje, rood wit of blauwe 
sportkleding of kleding waarin je makkelijk kunt sporten.  
Ook in 2017 beginnen we de Koningssportdag met een gezamenlijke warming up met een lied en dans van 
Kinderen voor Kinderen op de speelplaats om 8.30 uur. 
(De titel is al bekend: het wordt Okido! Het nieuwe lied en een dansinstructie worden op vrijdagmiddag 17 
maart 2017 bekend en zijn vanaf dan te vinden op www.kinderenvoorkinderen.nl.) 
 
Daarna gaan de kinderen in hun eigen groep ontbijten. Het ontbijt wordt de kinderen gratis aangeboden 
door Jumbo supermarkten.  
 
Na het ontbijt gaan de kinderen in circuitvorm aan de slag met allerlei leuke en uitdagende spellen. 
Tussendoor krijgen de kinderen wat te drinken en iets lekkers. Een tussendoortje meegeven is dan ook niet 
nodig. Voor het drinken nemen de kinderen een bidon of drinkfles mee. 
Voor het circuit hebben we natuurlijk ouder hulp nodig. U kunt zich al opgeven bij de leerkracht van uw 
kind voor de hele morgen of één of twee uurtjes. 
Op naar een sportieve, gezellig dag! 
Commissie  Koningsspelen De Grote Lier 
 
 

https://www.kinderenvoorkinderen.nl/
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De schooltuin 

Al twee seizoenen heeft  een groep  kinderen met enthousiasme kunnen wroeten, poten, oogsten en 
schoffelen in de schooltuin. Inmiddels zijn de senioren op het volkstuincompex “de Middelwaert” al 
helemaal gewend aan de wekelijkse invasie van jonge tuinbewerkers. Als u op deze link klikt, krijgt u een 
filmpje van de schooltuin vorig jaar. https://youtu.be/YSddbrf7BFg 
Om alle kinderen van de school een seizoen te laten tuinieren, is er besloten  dat in leerjaar  6   
de leerlingen een seizoen gaan tuinieren.  Dat betekent dat groep 6 en groep 5/6 dit jaar aan de beurt is. 
Volgende week, of bij slecht weer de week daarop, gaan we beginnen. Vooraf moeten we de tuinen 
natuurlijk helemaal in orde maken. Dat gaat zaterdag 11 maart tussen 10 en 12 uur gebeuren. 
Ouders/opa’s oma’ s en kinderen komen dan gezamenlijk de boel omspitten, gladharken en paadjes leggen.  
Wij zorgen dan voor koek, koffie , thee en limonade. 
Vorig jaar was het een succes. Met vereende krachten werden de 250 vierkante meter binnen 2 uur 
voorjaarsklaar gemaakt en konden de kinderen de week erop zo aan de slag. Gelukkig hebben zich dit jaar 
ook weer  veel vrijwilligers aangemeld en kunnen we zaterdag de klus waarschijnlijk weer vlot klaren. 
Hieronder enkele foto’s van afgelopen jaar, eentje waarbij de ouders in actie te zien zijn en eentje van het 
eindresultaat. 
We hopen ook dit jaar weer op een vruchtbaar, gezellig en ook lekker tuinseizoen. 
Joy  

 

 

 
 
 
 

https://youtu.be/YSddbrf7BFg
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Dit is een felicitatie waard: 
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En voor de komende periode feliciteren wij: 

 
10 maart  Renske Janssen gr. 1B    11 maart Floris Nas gr. 5A 
13 maart  Liz Laurant gr. 8A    16 maart Noud van der Heijden gr. 5A 
17 maart Jara van Heijst gr. 3B   17 maart Kim Röttjers gr. 4A 
17 maart Bram Verkaart  gr. 8A   18 maart Bart de Backer gr. 6B 
18 maart Jochem Kluijtmans gr. 7B   20 maart Madelief Seegers gr. 2A 
22 maart Christian van Dijk Berkenvelder gr. 2C  23 maart Hannah ten Hoonte gr. 7B 
24 maart Matias Heijster gr 5B   25 maart Puck Edwards gr. 7B 
25 maart Lasse Kraaijmaat gr. 3A   25 maart Marloes Peijs gr. 6A 
27 maart Esmee Spikmans gr. 4A   28 maart Romy Bruggeman gr. 5B 
29 maart  Aniek Rossen gr. 3A   31 maart Juule Büchner gr. 3A 
03 april Bas van Doesum gr. 1B   04 april Cas Boer gr. 5B 
04 april Niek van der Kamp gr. 1A   05 april  Lynn Thijssen gr. 3B 
06 april  Noa van Kempen  gr. 8B   06 april Philip Klomp gr. 4A 
 

Hieper de piep…………… hoera!! 
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Tekst en inhoud valt onder verantwoordelijkheid van de inzender. 

 
Beste ouders/ verzorgers, leerkrachten en leerlingen,  

 

Als schoolmaatschappelijk werker geef ik ongeveer elke drie weken op dinsdag een spreekuur.  

Het spreekuur is bedoeld om binnen te lopen en vragen te stellen. Het maakt niet uit hoe groot of klein uw 

opvoedvraag is. Het schoolmaatschappelijk werk kan met u meedenken en tips geven. De ervaring leert dat 

het erg prettig kan zijn om uw verhaal te delen. En dat iemand buiten uw omgeving met u meedenkt. In 

overleg kunnen we kijken wat er nodig is en/of er vervolg stappen er nodig zijn.  

Mocht u het prettig vinden om per e-mail contact te hebben dan is dat ook mogelijk via 

n.verbeet@synthese.nl  

 

Indien er gesprekken met uw kind nodig zijn kunnen deze tijdens het spreekuur plaatsvinden. Het 

schoolmaatschappelijk werk biedt maatwerk. Deze gesprekken kunnen over verschillende onderwerpen 

zijn waar uw kind tegen aanloopt. In sommige gevallen kan het zijn dat de vraag beter bij de 

jeugdverpleegkundige past. In overleg zal worden besloten wie de gesprekken op zich neemt. Wij werken 

hierin samen om zo goed mogelijk met elkaar af te stemmen.   

 

Voor dit schooljaar staan de spreekuren gepland op dinsdag van 13.00 tot 14.15 uur;  

28 maart 

11 april  

9 mei 

30 mei 

13 juni 

4 juli  

 

Mocht u vragen hebben schroom niet om binnen te lopen of een e-mail te sturen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Naline Verbeet 

n.verbeet@synthese.nl  

 
 
 

 

mailto:n.verbeet@synthese.nl
mailto:n.verbeet@synthese.nl
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VOLGENDE KNUTSELMIDDAG OP DONDERDAG 23 MAART VANAF 14.30 UUR. 

 
De eerste knutselmiddag voor leerlingen van 6 tot 9 jaar in februari is erg 

goed uitgevallen. De volgende workshop is op 23 maart a.s. Leelingen 

kunnen zich nog opgeven. Er is nog plaats. 
(p.eekelen@chello.nl) 

 

EITJES EN KUIKENTJES 

RADEN  

 

die in de acht eierdoosjes zitten  
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Ze staan weer in de etalage van het LOP, midden in het 
winkelcentrum. Hoeveel zijn het er. Als het LOP open is, op 

di. do. en zondagmiddag kun je jouw aantallen opgeven. 
Doen dus. Leeftijd 3 tot 12 jaar. 

 

Opgeven: tot 7 april 2017 
Prijsuitreiking: 11 april 19.00 uur 

Waar: in het LOP in het Winkelcentrum 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          


