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Aan het einde van dit schooljaar……. 

willen we bedanken….. 
willen we informeren…… 
nemen we afscheid…… 
en wensen we u veel leesplezier met deze laatste Tierelier info! 

 

Volgende week 
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Ontvangt u een extra Tierelier uitgave met praktische informatie voor  het nieuwe schooljaar 
 

De laatste schoolweek 

Is en blijft een bijzondere week, die we niet zomaar voorbij laten gaan.  
Maandag 10 juli:   ochtend: generale repetitie musical / verrassing kinderraad 
                                 middag: 12:45-14:15 kennismakingsmiddag nieuwe groep (groep 8 heeft vrij vanaf 
                                 11.45) 
Dinsdag 11 juli:      ochtend: 9:30 musical voor de kinderen van groep 1 t/m 4 
                                  middag: 12:45 musical opa’s/oma’s, broertjes en zusjes e.d. van de kinderen van groep 8 
Woensdag 12 juli:  ochtend: 10:15 musical  voor de kinderen van groep 5 t/m 7 
                                  avond: 20:00 musical ouders van groep 8 
Donderdag 13 juli: ochtend: diverse sport- en spelactiviteiten 
                                  middag:  uitzwaaien groep 8 
Vrijdag 14 juli: Groep 8 heeft vrij  
                           ochtend: afscheid schooljaar in eigen klas.  
Iedereen is om 11.45u van harte welkom op het schoolplein om samen met ons het schooljaar af te 
sluiten. De zomervakantie begint om 12.00u. 
 

 

We nemen afscheid van Roos, van Lydia, van Joy. 

Roos heeft vanaf 12 januari , 4 dagen per week, Henk vervangen in groep 5.  
In het nieuwe schooljaar heeft Roos een andere vervangingsplek.  Wij willen haar bedanken voor haar grote 
inzet, haar betrokkenheid bij de kinderen en haar collegialiteit in het team! Christjan, die dit schooljaar op 
maandag in groep 5 werkte zien we terug in het nieuwe schooljaar. Niet in een groep maar als 
ondersteuner op maandagen waarop hij niet door de Vervangerspool wordt ingezet. 
Lydia heeft een schooljaar lang gewerkt in groep 5-6.  
Een grote groep, een combinatiegroep: Lydia heeft een klus geklaard, deels samen met Claudia, deels 
alleen! Onze waardering en dank voor haar spreken we graag ook hier uit. Waardering en dank voor al haar 
tijd en energie voor de groep 5-6 leerlingen, hun ouders en het team van De Grote Lier. 
Joy heeft gisteren in een brief naar alle ouders zijn afscheid van het onderwijs aangekondigd. 
Wat een gemis wordt dat: voor de leerlingen, voor de ouders, voor de collega’s, voor stichting Lijn 83, voor 
het onderwijs……… 
Wat blijft zijn vele wijze tips en lessen, bijzondere mooie kostbare herinneringen en een klein stukje ‘Joy 
speciaal’ binnen De grote Lier. 
 
Op vrijdagmiddag 14 juli nemen wij,  het team,  afscheid van Roos, Lydia en Joy. 
 

Dank je wel  

Ouders  voor uw ‘hart onder de riem’ bij de prikactie op 27 juni! 

Ouderraad voor een heerlijk koud ijsje op een zeeeeeeeeeeeeeer zomerse donderdag! 

 

Dank je wel 

Na enkele, veel, en bij sommige ouders heel veel kamjaren nemen de kamouders afscheid van: 
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Joyce de Groot, Marielle Rosmalen, Liesbeth Diaz, Noortje van Doesem, Carry Haarsma. 
Dank je wel voor jullie aanwezigheid op maandag en/of woensdag na iedere vakantie!! 
 

We maken weer gebruik van de gelegenheid om nieuwe kamouders te vragen. Willen we de 

hoofdluizen onder controle houden dan kunnen we niet zonder nieuwe ouders. Graag uw reactie naar 
Willeke: w.leenen@degrotelier.nl 
 

Vriendelijk verzoek 

Een vriendelijk verzoek van enkele ouders om bij het brengen en halen van de kinderen niet bij/op een 
zebrapad te parkeren. 
 

Schoolplein 14 is geopend 

Al het goede komt van boven…..op 28 juni kwam er bij de opening van Schoolplein 14 wel heel veel goeds 
naar beneden….het schoolplein is grondig gedoopt! Het snel aangepaste programma verliep toch heel 
feestelijk. 
Helaas konden de leerlingen van het Kandinsky College de spelletjes op het plein door de enorme, lange 
regenbui niet introduceren, maar in de aula ontstond toch al snel een feeststemming, mede door het uit 
volle borst gezongen lied: : Bewegen is gezond”. ( Zie ook onze Facebookpagina ‘De Grote Lier’ ) 
 
 

Wij willen iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor Schoolplein 14, met name initiatiefnemer en 

ouder Peter-Jan Mol en de schoolpleincommissieleden Caroline, Maaike en Tiny. 
 
Enkele voorbereidingen:    De opening: 

 

mailto:w.leenen@degrotelier.nl
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Surveilleren in het nieuwe schooljaar 

We hebben afgesproken om in het nieuwe schooljaar, in de grote pauze voor de leerlingen van groep 5-8, 
alleen met leerkrachten te surveilleren. 
Dat betekent extra surveilleer beurten voor een aantal collega’s. 
In de onderbouw vragen we wel ouders om mee te surveilleren. Nu enkele kinderen van de onderbouw 
naar de bovenbouw gaan stopt het surveilleren van een aantal ouders.  
Daarom zijn we dringend op zoek naar ouders die mee surveilleren in de onderbouw. De pauze is dagelijks 
van 12.15-12.45u. 
Graag uw reactie naar Willeke: w.leenen@degrotelier.nl 
 

Alle ouders die dit schooljaar gesurveilleerd hebben: onze hartelijke dank, heel fijn dat we op jullie 

konden rekenen. 

 

Voortgang Ouderportaal 

In het nieuwe schooljaar breiden we het Ouderportaal uit. De resultaten, tips en tops uit de enquête onder 
ouders zijn meegenomen: 

 Schoolvrije dagen worden ingevuld 

 De jaarkalender wordt op Ouderportaal gezet 

 De boekenkast wordt verder aangevuld 

 We blijven gebruik maken van ‘Nieuws’ 

 We blijven gebruik maken van ‘Mededeling’ ( geen bijlage toe te voegen)  

 Fotoalbum blijven we gebruiken 

 Gesprekkenplanner blijven we gebruiken 

 Ouders kunnen absenties doorgeven 
 

Verlof altijd via formulier (bij de administratie) aanvragen. 
 

Indeling groep, dagen, leerkracht schooljaar 2017-2018 

Vandaag, donderdag 6 juli, is iedereen geïnformeerd over de groepenverdeling in het nieuwe schooljaar.  
Onderstaand aanvullend ter informatie: 

mailto:w.leenen@degrotelier.nl
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Gekke haren dag  groep 7B 

Op dinsdag 27 Juni was het bij ons in de klas gekke haren dag, omdat het juffendag was. Iedereen kwam 
met gekke haren naar school. Er waren verschillende creaties bedacht.  
Zoals koekiemonster in je haar of twee verschillende kleuren. Ook onze juf Tisra had natuurlijk gekke haren. 
Ze had glow in the dark stokjes in haar haar gedaan. Iedereen had het erg leuk gehad. Hopelijk heeft Tisra 
ook een fijne juffendag gehad.  
 

 

Hieper de piep  

 
 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1-2a Sylvia Sylvia Sylvia Bea Bea 

Groep 1-2b Maaike Maaike Maaike        Carla Carla 

   Groep 3a Joyce Joyce  Caroline Caroline Caroline 

   Groep 3/4b 
 

 
     Tiny 

 
     Tiny     Tiny Tiny Claudia 

    Groep 4a 
 

Henriette 
 

 
Henriette 

 

 
Henriette 

 

 
Henriette 

 

 
Henriette 

 

Groep 5a Astrid Astrid     Astrid  Claudia Astrid 

Groep 5b Claudia Henk     Henk Henk Henk 

Groep 6a Tisra Tisra Ans Tisra     Tisra 

Groep 6b Silvia     Silvia 
 Marycke/ 

     Silvia 
 Inge       Inge 

Groep 7a David David David 
Corine/ 
Glenda 

     David 

   Groep 7/8b 
 

Glenda Glenda Glenda Ans      Ans 

Groep 8a 
 

Sandra Sandra Sandra Sandra Sandra 
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7 juli Pepijn van der Heijden  gr. 8B 
8 juli Abel Nas gr. 1B 
10 juli Joost Jonkman gr. 2B 
12 juli Nynke Piersma gr. 7A 
13 juli Rami Beekhuizen gr. 1A 
13 juli Siem Meelkop gr. 2A 
14 juli Jones Floridas gr. 4B 
14 juli Maaike Piersma gr. 4B 
 

 

 
Tijdens de vakantie zijn jarig: 
16 juli  Tuur van der Heijden 
17 juli  Bram Poelen 
19 juli  Mees Peters 
20 juli  Loes Bongers 
20 juli   Batisse Groot Antink 
22 juli  Irene Oberem 
23 juli  Jolijn Lamers 
24 juli  Diede Büchner 
24 juli  Bente Fisscher 
26 juli  Teun Engelsma 
27 juli  Wesley Stevens 
29 juli  Nienke Arts 
29 juli  Eloi Spitsbaard 
3 augustus Lieke Brugman 
3 augustus Lotte Gommers 
4 augustus Fleur Gerrits 
7 augustus Fee Driessen 
9 augustus Jouce Bennik 
9 augustus Gijs Leijser 
 

 
 
10 augustus Ralph van den Dobbelsteen 
10 augustus Lotte Offermann 
13 augustus Vera Hubbers 
14 augustus Sven Haisma 
16 augustus Jet van Heumen 
16 augustus Lieke van de Wiel 
17 augustus Minne Hofstad 
17 augustus Ronald Leenders 
18 augustus Manus Antonisse 
18 augustus Laus Knippenberg 
19 augustus Benthe Isken 
19 augustus Charlotte der Kinderen 
19 augustus Fieke Oberem 
21 augustus Merel Berkenhagen 
22 augustus Lonne Friedemann 
23 augustus Liam Pulles 
25 augustus Bart Cloosterman 
25 augustus Luc Mutumba Bilay 
 

 

 
 

Brandweer op school 

 
 
 
Brandweer op school 
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we zaten in de klas. en plotseling ging de deur open! er kwamen 
drie  brandweermannen binnen. oh we wisten het weer.de brandweer’s 
kwamen vandaag.. uiteindelijk  werd het een leuke dag. we gingen een 
spelletje doen met de brandweerspuit. het spelletje was dat we met de 
spuit de grote bal van een ton met zand moesten spuiten. tobian heeft 
henriette nat gespoten. verder was het een superleuke dag!  

  

groetjes tobian en isabel  

  

  

Tekst en inhoud valt onder verantwoordelijkheid van de inzender. 

MOLENHOEKDAG 2017 

 
In het weekend van 2 en 3 september is het weer Molenhoekdag een doprsfeest met een grote 

D. Waar een klein dorp groot in is! 

Naast de gebruikelijke formule van braderie, spetterende optredens en sport en spel is er ook 
een zeer aantrekkelijk programma voor de jeugd.  

Op zaterdag is er de kindervrijmarkt voor de in- en verkoop van gebruikt kinderspeelgoed. Je 
kunt een ballon laten vouwen in een grappige figuur en je ouders en leraren aanmoedigen die 
meedoen met het Volleybaltoernooi. 
Verder is er de ‘Van der Valk run’ een hardloopwedstrijd voor kinderen, waar alle kinderen 
per leeftijd groep aan deel kunnen nemen tegen een vergoeding van € 1,00.  

Op zondag is er de kinderklusmarkt.  Voor het bedrag van € 7,00 (op de dag zelf kosten de 
kaarten €8,00) kunnen kinderen hier aan deelnemen en zich de hele middag vermaken met 
diverse activiteiten zoals pony rijden, schminken, zweefmolen, springkussens en knutselen. 
Een broodje knak + appel + ijs + limonade zijn inbegrepen. De kinderklusmarkt duurt van 
12.00-16.00. De rest van het programma loopt door tot 18.00. 
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Kortom een bezoek meer dan waard! 
 

Kinderkluskaarten zijn verkrijgbaar bij Spar Janssen in Molenhoek tevens kunt u zich daar 
inschrijven voor de kindervrijmarkt.  Wilt u meer informatie,kijk dan op: 
www.molenhoekdag.nl 

 
 Vrijwilligers Molenhoekdag gezocht 

Om de kinderactiviteiten goed te laten verlopen zijn we op zoek naar vrijwilligers die een 
uurtje een springkussen of andere activiteit willen bemensen. Jij helpt toch ook meer om 
Molenhoekdag weer tot een succes te maken! Meld je aan op: info@molenhoekdag.nl  

 

 

 

MUZIEKSCHOOL MOLENHOEK/MALDEN 
 
 
 
                                                                                                   

 
www.muziekschool-molenhoek.nl 
fantasia-muziek2@hotmail.com tel: 06-18301706 
VOOR EEN SNELLE REACTIE KUNT U MAILEN : FANTASIA-MUZIEK2@HOTMAIL.COM 

 
Medio september start de ORIËNTATIECURSUS MUZIEK VOOR KINDEREN 
(met blokfluitles).  
Daarnaast kunt u zich nu aanmelden voor de volgende cursussen/lessen: 
PIANOLES/KEYBOARDLES  
COMBINATIELES ZANG/PIANO  en of KEYBOARD 
COMBINATIE ZANG/GITAAR 
DRUMLES 

http://www.molenhoekdag.nl/
mailto:info@molenhoekdag.nl
mailto:fantasia-muziek2@hotmail.com
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VIOOLLES 
GITAARLES   (Basgitaar, Electrische gitaar) 
DWARSFLUITLES 
ZANGLES 
BANDCOACHING 
ZANGGROEPEN VOOR JONG EN OUD 
ALGEMENE MUZIKALE VORMING 
MUZIEK IN DE KLAS 
 
U KUNT ZICH NU AL AANMELDEN VOOR HET NIEUWE SCHOOLJAAR! 
WWW.MUZIEKSCHOOL-MOLENHOEK.NL 
KUNST- EN MUZIEKSCHOOL “FANTASIA” 
  

WIJ GEVEN LES OP DIVERSE BASISSCHOLEN IN DE REGIO 
     
                                                                                                            

 
 

Krentenbaard 

Bijdrage van Iris Weerden-Claessen, GGD Gelderland-Zuid 

 

 

 

Krentenbaard (impetigo of kinderzeer) is een infectie van de huid. Het komt vaak voor bij 

kinderen die jonger zijn dan negen jaar. 

 

De symptomen van krentenbaard 

Heeft je kind op de huid rondom zijn neus en mond rode vlekjes en blaasjes met pus? Dan 

heeft hij/zij waarschijnlijk krentenbaard. Soms ontstaan er ook blaasjes bij de keel. Het jeukt 

behoorlijk en het kan ook pijnlijk zijn. Bij uitgebreide krentenbaard kan je kind een hogere 

temperatuur hebben en opgezette lymfeklieren in de hals.  

 

Wat kun je doen? 

Krentenbaard gaat niet gemakkelijk vanzelf over. Je kunt een antibioticazalfje halen bij de 

huisarts. Als de klachten groter zijn, dan kan de huisarts ook een antibioticakuur 

http://www.muziekschool-molenhoek.nl/
https://www.ggdgelderlandzuid.nl/nl-NL.aspx
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voorschrijven. Dan gaat het sneller over. Dek de plekjes niet met een pleister af. De kans 

bestaat dat de plekken dan groter worden. 

 

Krentenbaard is besmettelijk 

Jonge kinderen lopen het risico besmet te raken. Vooral als de huid al een beetje beschadigd 

is, bijvoorbeeld door eczeem, een schaafwondje of een insectenbeet. Besmetting kun je 

voorkomen, bijvoorbeeld door in een zakdoekje te niezen en goed je handen te wassen. 

 

Thuisblijven helpt niet 

Thuisblijven helpt niet om krentenbaard te voorkomen. Een kind is namelijk al besmettelijk 

voordat er klachten ontstaan. Je kind kan ook vaker besmet raken en krentenbaard krijgen. 

Als je kind krentenbaard heeft, zeg het tegen de juf of meester op school. 

 

Nuttige websites: 

 Huidhuis.nl 

 Thuisarts.nl 

 

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? Bel of mail mij gerust. 

Ik ben er voor allerlei vragen over de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind.  

Telefoon: 088-1447111 (08.30-14.00u) 

Email: iclaessen@ggdgelderlandzuid.nl 

www.ggdgelderlandzuid.nl  
 

 

 

                                 

https://www.huidhuis.nl/huidaandoening/krentenbaard
https://thuisarts.nl/krentenbaard/mijn-kind-heeft-krentenbaard
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/

