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Lente op De Grote Lier! 

Broedmachines bij een klas…… en  bloeiende tulpen op het terras! 

                            

Veel kijk- en leesplezier met Tierelier 8 

De  PBS koker  

De PBS ballenkoker in de aula raakt goed gevuld. Als de koker vol is hebben de kinderen een schoolbeloning 
verdiend! 

 

 

Inschrijven nieuwe leerlingen   

De ouders/verzorgers van de kinderen die geboren zijn tussen 1 augustus 2013 en 1 augustus 2014 hebben 
een brief ontvangen van de gemeente Mook en Middelaar over de inschrijving van hun zoon/ dochter op 
de basisschool. 
Mocht u uw zoon/dochter nog niet hebben ingeschreven dan vragen we u om dit op korte termijn te doen. 
Denkt u ook aan een kopie van het ID bewijs waar het BSN nummer van uw kind op staat?  
Alvast bedankt! 
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Uit de ouderraad 

Wist u dat: 

- de ouderbijdrage voor schooljaar 2016 – 2017 door velen van u is betaald? 

- wij als Ouderraad daar erg blij mee zijn, omdat we hiervan leuke activiteiten voor onze kinderen 
kunnen organiseren en/of bekostigen, zoals vieringen rond Sinterklaas, Kerst en Carnaval, 
Koningsspelen, patio/schooltuin, (bijdrage aan) schoolverlaterskamp, klassenexcursies, keuzecursus 
en niet te vergeten de tweejaarlijkse schoolreis die dit schooljaar weer gaat plaatsvinden? 

- deze activiteiten niet alleen leuk zijn, maar ook nog eens belangrijk zijn voor de sociale vorming en 
brede ontwikkeling van onze kinderen? 

- zonder ouderbijdrage deze activiteiten niet in deze vorm georganiseerd kunnen worden, de school 
krijgt hier geen geld voor van de overheid? 

- nog niet alle ouders hun bijdrage hebben overgemaakt? 

- zij dat nog steeds kunnen doen op NL17 INGB 0000307883 t.n.v. Oudervereniging – De Grote Lier 
o.v.v. de naam van het oudste kind? 

- de ouderbijdrage al sinds 2007 niet meer is gestegen en is vastgesteld op € 28,00 (1 kind op school), 
€ 53,50 (2 kinderen op school), € 75,25 (3 kinderen op school) en € 97,25 (4 of meer kinderen op 
school)? 

- voor ouders/verzorgers van kinderen die instromen tussen 1 januari en 1 april halve richttarieven 
gelden? 

- als u niet over de financiële middelen beschikt om de ouderbijdrage te voldoen, u in aanmerking 
kunt komen voor bijzondere bijstand voor deze kosten?  

- u daarvoor contact kunt opnemen met de gemeente? 

- als u om principiële redenen de ouderbijdrage niet wil voldoen, wij dat graag van u horen op 
ouderraad@degrotelier.nl? 

- wij u hartelijk willen bedanken voor uw medewerking en bijdrage? 

Techniek project 

De afgelopen weken heeft een aantal  plusklas leerlingen van de Adalbert school (Mook) en van De Grote 
Lier gewerkt aan een techniek project. Op vrijdag 7 april nemen ze deel aan het techniektoernooi in Lent. 
We wensen hen heel veel succes! 
Op zijn plaats is een ‘dank je wel’ aan de dorpsraad en alle vrijwilligers uit Mook, Molenhoek e.o. voor de 
technische ondersteuning! 

 

 

 
 
 

 

 

 

Bericht van Veilig Verkeer Nederland Regio Zuid 

mailto:ouderraad@degrotelier.nl
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Op 28 maart heeft Veilig Verkeer Nederland Regio Zuid de fietscontrole uitgevoerd voor de 2 groepen 7 van 
De Grote Lier. 
Tijdens de keuring was ook de Bijzondere Opsporing Ambtenaar (BOA)aanwezig. Totaal zijn er 43 fietsen 
gecontroleerd, 34 fietsen kregen het vignet goedgekeurd. 
Totaal 9 fietsen zijn afgekeurd en dat is toch ongeveer 21% oftewel 1 op de 5 fietsen zijn niet in orde en dat 
geeft te denken. 
Wat veel voorkomt is bijvoorbeeld: 
Geen verlichting voor of achter. 
Als er geen lichtgevende strepen op de banden zitten dan moeten er reflectors in de spaken van de wielen 
zitten en dat is vaak niet het geval. De kinderen worden niet of slecht opgemerkt aan de zijkant van de fiets. 
Daarnaast loszittende handvatten, los stuurbal, geen werkende bel, en loszittende standaard. 
Wij willen de kinderen de complimenten maken voor de prettige samenwerking en discipline tijdens de 
keuring en de evaluatie van de keuring. 
 

Aanbieden verkeersborden 

Hoi, wij zijn Benthe en Anne. Wij zitten in groep 8a van basisschool De Grote Lier. Met verkeer was de 
opdracht ‘maak een eigen verkeersbord’. Wij waren er zo trots op dat we naar de gemeente zijn gegaan. 
Het bord betekent: doe je licht aan in het donker.  
De gemeente heeft het bord laten maken. Tijdens het verkeersexamen van groep 7 mochten wij ons bord 
overhandigen aan Veilig Verkeer Nederland. Ze gaan ons bord gebruiken tijdens voorlichtingen in Limburg. 
Wij waren hier erg door verrast! 

 

 

 

Surveilleer ouder gevraagd 

We zijn op zoek naar een ouder die in de even weken op donderdag van 11.45-12.15u in de bovenbouw 
pauze mee surveilleert. Reacties a.u.b. naar Willeke ( w.leenen@degrotelier.nl) Bedankt 

mailto:w.leenen@degrotelier.nl
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4 mei viering 

Dit jaar werken 4 leerlingen van onze basisschool mee aan de jaarlijkse dodenherdenking in de gemeente 
Mook en Middelaar, donderdag 4 mei 2017. 
Alle belangstellenden zijn welkom in de kerk en/of op de begraafplaats. 
Het programma is als volgt: 
19.00 uur is er een kerkdienst in de kerk in Mook. 
19.30 uur vertrekt de stoet vanaf het Raadhuisplein, via de Groesbeekseweg, in stille tocht naar de Britse 
begraafplaats. 
19.45 uur aankomst op het kerkhof. 
19.50 uur begint het programma op het kerkhof: 
20.00 uur 2 minuten stilte, gevolgd door het ‘Wilhelmus’ en het Engelse volkslied. 
20.05 uur 2 muziekstukken gespeeld door de fanfare  
20.15 uur Toespraak burgemeester 
20.25 uur Kranslegging burgemeester en wethouders 
               Bloemstuk leerlingen basisschool De Grote Lier 
               Overige aanwezigen leggen bloemen. 
 
Het gilde St. Antonius Abt verlaat als eerste in afmars de begraafplaats, gevolgd door de harmonie, B&W en 
vervolgens overige bezoekers. 
20.30 uur Gemeenschapshuis Mook, een ieder wordt uitgenodigd voor een consumptie. 
 

 

Bag2School 

Met de lente en de zomer in zicht zal menig kledingkast weer een metamorfose ondergaan. Wat is er 
mooier om dan datgene wat nog goed maar niet meer gewenst of passend is, een  tweede leven te gunnen 
en….. tegelijkertijd  anderen ermee te helpen? 
Wilt u ons weer meehelpen en oude, maar nog goede, (kinder)kleding, schoenen, tassen, riemen, gordijnen 
en dekbedovertrekken inzamelen voor Bag2School? We houden er ook nog een leuke bijdrage aan over. 
Deze komt ten goede aan onze kinderen van De Grote Lier! (Uitbreiding speelmaterialen schoolplein: 
binnenkort meer hierover en over Schoolplein 14!! ) 
 
De zakken van Bag2School worden opgehaald op vrijdag 12 mei. In week 19 kunt u de zakken inleveren in 
de buitenberging bij het klaslokaal van groep 1-2 van Joyce, Sylvia en Peggy. U ontvangt vóór de 
meivakantie de zakken. U mag de kleding ook in andere, stevige zakken verzamelen. Graag de zakken goed 
dichtbinden en schoenen per paar aan elkaar vastmaken. 
Doet u ook weer mee? Ons motto is: 

“Kleine moeite, groot plezier en een leuk extraatje voor de kinderen op De Grote 
Lier!” 
Meer informatie over deze organisatie vindt u op www.bag2school.nl.  
Alvast onze hartelijke dank!! 
 
 

http://www.bag2school.nl/
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Koningsspelen 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s) 
 
Op vrijdag 21 april gaan wij net zoals vorig jaar, met de hele school weer meedoen aan de Koningsspelen.  
 
Om half 9 komen alle kinderen, liefst gekleed in kleding in de kleuren rood, wit blauw of oranje naar school 
en dan starten we op de speelplaats met het lied: “Okido” en het bijbehorende dansje van kinderen voor 
kinderen.  
 
Alle kinderen gaan na de opening op de speelplaats naar hun eigen groep voor het schoolontbijt. De 
kinderen nemen zelf een bord en bestek mee, een beker is niet nodig. 
De groepen 1-2 van Sylvia/Peggy/Joyce en Caroline /Bea  en  groep 4 van Henriëtte nemen geen bord en 
bestek mee.  
Voor het ontbijt wordt gezorgd maar heeft uw kind een allergie, dan is het fijn als uw kind zelf een ontbijtje 
meeneemt.  
Voor de lunch nemen de kinderen zoals altijd hun boterham en drinken van thuis mee.  
 
Tussen 9.30 en 11.45 uur gaan alle groepen met hun leerkracht naar de spellen op het schoolplein en op 
het Meulenveld. 
 
Tussendoor krijgen de kinderen drinken en een pennywafel. 
Net als vorig jaar nemen de kinderen lege bekers of een bidon van thuis mee. In de pauze krijgen ze hierin 
drinken. Dit is goed voor het milieu en scheelt in de kosten. 
 
Aan het einde van de ochtend krijgen alle kinderen een klein aandenken en gaan ze in hun eigen klas op de 
normale tijden lunchen (denk aan een eigen lunchpakket zoals altijd). 
 
Wij hopen op een gezellige dag! 
 
Als er nog vragen zijn dan kunt u terecht bij de commissieleden:  
Celeste van Heumen, Maud van der Kamp,  Ans Bisschop en  Bea Bernaards 
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Bericht van de bibliotheek 

 

 
 
Al weer bijna drie maanden is de bibliotheek verhuisd naar de eerste verdieping van onze school. In de 
kasten en bakken staat de jeugdcollectie die wordt onderhouden door biblioplus.  
 
Elke week gaan de groepen naar de bibliotheek om leesboeken of informatieboeken te zoeken, maar er kan 
ook voor thuis geleend worden. 
Leerlingen uit de hogere groepen doen dit al regelmatig.  
Ook van de onderbouw heeft al een aantal ouders de weg naar de bibliotheek gevonden en worden er 
boeken voor thuis geleend. 
 
Nieuwe ouders zijn natuurlijk ook van harte welkom in de Boekenlier, en 
mogen voor hun kind boeken komen lenen. 
 
De openingstijden van de bibliotheek zijn onder school tijd: 
Maandag, woensdag en donderdag van 13.00 uur tot 14.15 uur. 
Per kind is het toegestaan om 3 boeken mee te nemen. 
De boeken mogen twee weken thuis blijven. 
 
We zien u graag in onze bibliotheek 
Bea Bernaards 
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Thema Hemel en Aarde 

Thema Hemel en Aarde: “Vissen” 

In de periode tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie staan de lessen voor godsdienst en 
levensbeschouwing van onze methode Hemel en Aarde in het teken van “vissen”. 
In deze lessenserie is veel ruimte en aandacht voor creativiteit, verbeelding en verwondering. De kinderen 
kijken naar kunstwerken over vissen.  
De magische, verstilde onderwaterwereld van vissen spreekt voor bijna iedereen tot de verbeelding.  
In veel culturen en levensbeschouwingen nemen vissen een bijzondere plaats in. Vissen staan symbool voor 
voorspoed en dankbaarheid. 
In de christelijke traditie spelen vissen een duidelijke rol. Er zijn veel verhalen over Jezus die zich afspelen in 
de visserswereld van zijn volgelingen. 
Het prachtige verhaal over Jona is ook een van de klassieke verhalen. 
De eerste christenen gebruikten de vis als symbool voor hun gemeenschap; tegenwoordig zie je dat visje 
nog steeds, bijvoorbeeld achterop auto’s. 
Op weg naar Pasen  laten we de kinderen ook kennismaken met de verhalen over de Goede Week: het 
laatste avondmaal, de kruisiging en de opstanding van Jezus.  
 

Paasactie  de Zonnebloem 

Ook dit jaar zal De Grote Lier weer meewerken aan de Paasactie van de Zonnebloem.  
Het ‘’extra zonnetje’’  wordt door  velen zeer gewaardeerd. De actie van vorig jaar was 
mede door de fijne samenwerking van de leerkrachten, kinderen en ouders een groot 
succes. Daarom vragen wij aan de kinderen om,  in de week voorafgaand aan Pasen 
tot en met donderdag 13 april fruit of een klein blikje vruchten mee naar school te 
brengen. Onder leiding van juffrouw Henriëtte worden daarmee fruitmandjes gevuld 
en opgemaakt. Op donderdag 13 april brengen de kinderen, in groepjes , deze 
mandjes naar de zieken of eenzame ouderen in Molenhoek.    

Kent u in uw omgeving nog iemand die echt eenzaam of ernstig ziek is en die wij via deze actie kunnen 
verrassen dan horen wij dit graag. U kunt dit melden bij mevrouw Hendriks op telefoonnr. 024-3586528 of 
bij Henriëtte. 

Namens de Zonnebloem, 
De vrijwilligers 
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7 april    Anouk Briggs    gr. 8A 
7 april    Philo van der Heijde  gr. 2C 
9 april    Fenne van Duijnhoven gr. 3B 
9 april    Naomi Stevens  gr. 5A 
10 april Ayden Weggeman  gr. 4A 
10 april Damyan Weggeman  gr. 4B 
11 april Matthijs Spikmans gr. 2C 
11 april Finn Weggeman  gr. 4A 
12 april Maxime Wahl  gr. 8B 
14 april Pien van Heijst gr. 1B 
16 april Rens van de Loo  gr. 3A 
16 april Sanne Meindersma gr. 7A 
18 april Danaé Teeuwisse gr. 6B 
19 april Kijn van der Heijden gr. 5B 
      20 april Tom Willemsen  gr. 2B 

22 april Juliette Adamczyk   gr. 5B 
22 april Sebas Kersten gr. 4A 
22 april Reza Smit gr. 5B 
24 april Layla Willems gr. 5A 
26 april Tamar Fernandez  gr. 4B 
28 april Vincent Eskens  gr. 3A 
30 april Hidde Knippenberg gr. 6B 
1 mei     Hasim Alfaraj Alomayer  gr. 3A 
3 mei     Meike Gebbink gr. 4B 
6 mei     Marnick Beuvink gr .6B 
8 mei     Loes Haisma  gr. 2D 
9 mei     Bram Geerts   gr. 8A 
10 mei  Eveline Geurts  gr. 4A 
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Tekst en inhoud valt onder verantwoordelijkheid van de inzender. 
 
Schaaktoernooi 
Op zondag 12 maart vonden in Wijchen de voorrondes plaats van de basisschoolkampioenschappen van de 
Osbo, de Oostelijke SchaakBond. De Grote Lier verscheen ten tonele met liefst 3 teams van 4 spelers, 
afkomstig uit de klas van Joy en Inge van 2015-2016 of uit de Plusklas van dit schooljaar. Bijna al deze 
leerlingen krijgen (na schooltijd) nog steeds les van mij, en ze waren zonder uitzondering enthousiast over 
dit schaakfeest in Wijchen: hun eerste toernooi, in een absoluut vriendelijke sfeer, en dat in het prachtige 
Kasteel aldaar… de foto’s hieronder tonen hoe leuk het eeuwenoude schaakspel nog steeds kan zijn.  
Team 2 wist die dag zelfs door te dringen tot de halve finales die op 1 april in Deventer gehouden werden, 
dus afgelopen zaterdag mochten Jade Kouwenberg, Manus Antonisse, Mateo Buskens en Oscar Kaufmann 
opnieuw aantreden, daarbij nog versterkt door de onmisbare invalster Nynke Piersma. De nog weer grotere 
zaal, sterkere tegenstanders en striktere schaakregels zorgden aanvankelijk meer voor nervositeit dan voor 
goede resultaten, maar gaandeweg konden de 5 schakers zich ontspannen en dus beter scoren. De finale 
bleek niet meer haalbaar, maar al met al wist team 2 een keurige 17e plaats (van de 30) te bemachtigen. En 
op 1 punt heeft De Grote Lier zich zeker onderscheiden: in Deventer waren we het team met de meeste 
meisjes in de gelederen!     
Mark Theeuwen, alias schaakmeester Mark 
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Pesten en plagen 

Bijdrage van Iris Weerden-Claessen, GGD Gelderland-Zuid 

 
 

Stel: de meester belt je: je zoon pest een klasgenoot door hem uit te schelden en buiten te 

sluiten. Of: je dochter durft niet meer naar de sportclub. Twee meisjes pakken steeds  sporttas 

af. Dit zijn voorbeelden van pesten. Wat is pesten en wat kun je als ouder doen? 

 

Plagen 

Is het plagen als een kind de schoenen van een ander kind verstopt bij de gymles? Dat is 

misschien voor de grap, maar dan moeten wel allebei de kinderen het leuk vinden! Zo leren ze 

met onenigheid omgaan, zonder dat iemand zich echt bedreigd voelt. 

 

Pesten 

Pesten is echt eenrichtingsverkeer. Het gepeste kind voelt zich bedreigd, elke dag weer. De 

pestkop zoekt een slachtoffer uit over wie hij macht kan uitoefenen en die hij kan kwetsen. 

Vormen van pesten zijn: 

 slaan en schoppen 

 buitensluiten 

 uitschelden 

 vernederen en kleineren 

 achtervolgen 

 het stelen en vernielen van spullen.  

Vaak is er een groepje kinderen dat meedoet met de pestkop. Dit zijn de meelopers. 

 

Wat kun je als ouder doen? 

Pesten houdt meestal niet vanzelf op. Je kind kan erg onzeker en ongelukkig worden. 

 Wacht niet te lang af. De problemen zijn dan moeilijker op te lossen. 

https://www.ggdgelderlandzuid.nl/nl-NL.aspx
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 Steun je kind als het gepest wordt. Benoem zijn gevoelens en kijk hoe je je kind kunt 

helpen. 

 Wordt je kind op school gepest? Praat met de leerkracht. Wordt je kind op de sportclub 

gepest? Praat met de trainer op de sportclub.  

Meer informatie over pesten, gepest worden, gevolgen van pesten en hoe je je kind kunt 

helpen vind je op onze website bij Jeugd en Opvoeden. 

 

Groei! 

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/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-

opvoeden/nieuwsbrief-groei/. 

 

Misschien heb je meer vragen over bovenstaand onderwerp? Kom gerust bij mij langs. 

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 maandag 15 mei van 8.30u tot 10.30u aanwezig. Bellen 

of mailen voor een afspraak kan ook. 

Telefoon: 088-1447111 (08.30u-14.00u) 

E-mail: iclaessen@ggdgelderlandzuid.nl 

www.ggdgelderlandzuid.nl 

 JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid 
 

 

 

 

Berichten uit de parochie: 

Palmpaasstokken maken. 

Met Palmpasen herdenken wij de intocht van Jezus in Jeruzalem. 
Aanstaande zaterdag  ( 8 april) kunnen de kinderen die dat leuk 
vinden een palmpaasstok maken in de sacristie. 
Het begint om  16.00 uur. 
Aansluitend (17.00 uur)  is er korte dienst met zegening van de 
palmpaasstokkken. 
Graag een stok (= een kruis van twee latten of bamboe) 
meebrengen. Voor de rest wordt gezorgd. 
We hopen veel kinderen te mogen ontmoeten. 
Aanmelden bij Elena Jongen (024-3583181; eljongen@xs4all.nl). 
 

Vieringen in Molenhoek in de Goede Week en Pasen: 

https://ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/basisschoolkind/opvoeding-en-gedrag/lastig-gedrag/pesten/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/
https://www.facebook.com/JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid/
mailto:eljongen@xs4all.nl
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Palmzondag 
Intocht van Jezus 
Zondag 9 april: Eucharistieviering  om 11.00 uur  
 
 

Witte Donderdag 
Laatste Avondmaal van Jezus met zijn apostelen en instelling van de Eucharistie. 

 

Donderdag 13 april om 18.30 uur eucharistieviering 
Met de communicanten van de VOMMMM-parochies, m.m.v. 
Kinderkoor St. Frans 

. 
 

Goede Vrijdag 
Jezus sterft aan het kruis 

Kinderkruisweg: De kinderen trekken door de kerk. Het  

lijdensverhaal wordt a.h.v.  afbeeldingen uit de Kijkbijbel aan de 

kinderen verteld en er worden korte gebedjes  gebeden.   

Vrijdag 14 april om 17.30 uur  
 
 

Pasen 
Jezus is verrezen en leeft! 

Paaswake: Eucharistie in de Paasnacht met ontsteken van het 
Paasvuur 

Zaterdag 15 april om 21.30 uur  
 
2e Paasdag:  
Eucharistie met kinderwoorddienst 

 
 
 
 
 
Geachte ouder / verzorger 

Dit jaar bestaat het gebouw van gemeenschapshuis De Wieken 40 jaar. 
Dit gaan we uitgebreid vieren in het weekend van 20 en 21 mei. 
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Voor de jeugd hebben wij op zaterdagmiddag 30 mei een “kindermiddag” gepland in de benedenzaal van 
De Wieken. Ze kunnen genieten van o.a. een Rodeostier, een Suikerspin en een Melkkoe met limonade. 

De kinderen zijn welkom tussen 14.00 uur en 17.00 uur 
We “kijken naar ze uit”. 
 
Gemeenschapshuis De Wieken 
Paul Sutmuller, voorzitter 
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Alle benodigde spullen voor de Run kunnen op de dag zelf bij de start opgehaald worden. 

 



 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          


