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Alaaf voor alle 

carnavalsvierders! 

De carnaval vakantie begint op vrijdag 9 februari om 13.15u 

Ter informatie ook alvast het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar. 
Schooljaar 2018-2019: 

Herfstvakantie 15 okt. t/m 19 okt. 

Kerstvakantie*  24 dec.t/m 4 jan. 

Carnaval/voorjaar** 4 mrt t/m 8 mrt 

Goede Vrijdag  19-apr 

Meivakantie 22  apr. t/m 26 apr. 

Meivakantie* 29 apr t/m 3 mei 

Hemelvaartvakantie 30 mei en 31 mei 

2e Pinksterdag 10-jun 

Zomervakantie PO/VO * 8 juli t/m 16 aug. 

  
*deze vakanties zijn door de overheid vastgesteld.   
** wijkt af van data die door overheid zijn opgegeven  
De studiedagen voor onze school zijn nog niet vastgesteld. 
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Verlofregeling 

Ouders moeten zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Reserveer dus tijdig 
als u op vakantie gaat. 
We hebben een afspraak gemaakt met de gemeente, dat alle gevallen van ongeoorloofd 
verzuim worden gemeld bij de leerplichtambtenaar. Zij zal dan verder actie 
ondernemen. 
Bovenstaande regeling gaat over ongeoorloofd verzuim, extra vakantie en dergelijke.  
Kinderen hebben natuurlijk wel vrij bij belangrijke familieverplichtingen, zoals huwelijk 
en begrafenis. Wij stellen het op prijs als u bijzonder verlof tijdig bij de schoolleiding 
aanvraagt.  
De verlofregeling vindt u ook in de schoolgids van onze school. 
 

Inschrijven nieuwe leerlingen 

Het inschrijven van nieuwe leerlingen (kinderen die geboren zijn tussen 1 augustus 
2014 en 1 augustus 2015) voor schooljaar 2018-2019 is op woensdag 7 februari van 
16.00u-18.00u in De Grote Lier. 
Vriendelijk verzoek om te denken aan een kopie van het identiteitsbewijs. 

 

Schoolbeloning  PBS 

Wat zijn we met z’n allen trots dat onze ballenkoker in de 
aula vol zit met onze gekleurde beloningsballen! Onze 
leerlingen hebben in de afgelopen maanden heel veel goed 
en positief gedrag laten zien. Wij hebben de kinderen 
betrapt op het zachtjes door de aula lopen, elkaar een 
compliment geven, behulpzaam zijn voor een ander in de 
klas of bij een ongelukje op het schoolplein, wandelen op de 
galerij en nog meer! Daarbij verdienden de kinderen 
muntjes. Wanneer er evenveel muntjes als kinderen in de 
klas verdiend zijn, dan krijgt de groep een ring. Bij 5 ringen 
mogen de kinderen een bal bij Willeke halen en deze 
plaatsen in de koker.  
De koker is vol, dus onze Kinderraad KR8 heeft samen met 
de stuurgroep PBS nagedacht over een schoolbeloning: de 
kinderen gaan op dinsdagmiddag 6 februari van 13.00 tot 
14.00 uur samen genieten van gezelschapsspelletjes in de 
klas en spelletjes doen op computers, chromebooks en 
tablets. Een half uur het één en daarna een half uur het 
andere. 
Wij wensen alle kinderen veel plezier bij deze activiteit en 
hopen dat er weer veel ballen verdiend worden voor de lege 
ballenkoker! Super gedaan, kids! 
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Groep 6 pakt het muzikaal aan! 

Op 23 januari is in groep 6 een muzikaal project gestart in samenwerking met Harmonie 
Erica. 
Gedurende twee lessen lieten Henry Rijken en Hilde Desmet de leerlingen kennis maken 
met de instrumenten die in een harmonieorkest bespeeld worden.  
Er werd nogal wat getoeterd, geblazen en getrommeld!  
Vanaf 27 februari krijgen de leerlingen in kleine groepjes les op een instrument naar 
keuze: dwarsfluit, saxofoon, klarinet, trompet, bariton of snaredrum. Het instrument 
nemen ze mee naar huis zodat ze thuis kunnen laten horen wat ze geleerd hebben en het 
een en ander kunnen uitproberen.  
We werken samen naar een uitvoering met het jeugdorkest van Harmonie Erica: Het 
Grote Lier Concert op vrijdag 20 april om 18.30 uur in de Wieken. Hieraan zullen 
ook de leerlingen van Meester Wim (groepen 1-4) deelnemen. 
Mocht je als muzikale ouder mee willen spelen in het jeugdorkest tijdens dit Grote Lier 
Concert, geef je dan op via hilde_desmet@yahoo.com ovv van je instrument en 
speelervaring. 
Wij hebben zin in dit unieke project! 
Henry, Ineke, Marieke, Olga en Hilde 

 

 

Schoolmaatschappelijk werk 

Indien u gebruik wilt maken van het spreekuur van het schoolmaatschappelijk werk dan 
kunt u contact opnemen met de leerkracht of intern begeleider, maar u kunt ook 
binnenlopen op hierna genoemde tijdstippen.  
Voor u als ouder zijn er géén kosten verbonden aan het schoolmaatschappelijk werk.  
De gegevens zijn; 
Synthese Maasduinen. 
Moniek Seijkens, m.seijkens@synthese.nl 

mailto:hilde_desmet@yahoo.com
mailto:m.seijkens@synthese.nl


 
 

5 
 

De inloopspreekuren dit schooljaar vinden 1x per (ongeveer) 3 weken plaats op 
donderdag van 13.00 – 14.30 uur.  
Dit zijn de data:  

·         15 maart 
·         29 maart 
·         26 april 
·         24 mei 
 
 

Thema Hemel en Aarde 

Midden in de winter gaan de lessen godsdienst en levensbeschouwing van Hemel en 
Aarde over een heel zomers onderwerp: eiland. We ontdekken dat een eiland heel wat 
meer te bieden heeft dan stranden en zonvakanties.  
Een eiland is bijna onlosmakelijk verbonden met rust. Het ligt een eind weg van de 
gewone wereld en je kunt letterlijk afstand nemen. Mensen hebben daar af en toe 
behoefte aan. 
Een eiland spreekt tot de verbeelding. Dat is altijd zo geweest. Er bestaan veel verhalen 
over eilanden die door de goden zijn gemaakt, waar het leven goed is en mensen 
onsterfelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan mythen over het eiland Atlantis  en aan  de 
visioenen die Johannes opschreef over een nieuwe wereld toen hij op het eiland Patmos 
was. Eilanden roepen heel gemakkelijk de sfeer van een paradijselijke droomwereld op. 
Met de kinderen verkennen we wat in die droomwerelden allemaal kan bestaan. 
Maar een eiland is ook een plek van overleven, ontdekkingstochten en avontuur.  Een 
eiland nodigt niet alleen uit tot dromen over nieuwe werelden. Ook overleven hoort bij 
een eiland. Wat heb je echt nodig om te overleven in de natuur? Vragen om met de 
kinderen over na te denken. 
Het beloven weer inspirerende lessen te worden. 
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Onze jarigen 

 

 

  

 

3 februari Julian Booy  gr. 1A 
3 februari Amal Rahimli  gr. 8A 
5 februari Maud Bremer  gr. 6A 
5 februari Tim Weyers  gr. 7A 
6 februari Lorena Lentjes gr. 1B 
7 februari Nathalie Bolman gr. 7A 
7 februari Tom Hendriks gr. 7A 
7 februari Lucas Portman gr. 8A 

8 februari Pedro van Heesch  gr. 5A 
8 februari Ryan van Heesch  gr. 5B 
8 februari Meaghan Weggeman gr. 8A 
9 februari Rachel den Hartog  gr. 4A 
9 februari Valentina Heijster  gr. 3A 
9 februari Jade Kouwenberg  gr. 8B 
10 februari Yfke van den Wildenberg gr. 1A 
12 februari Madelief Folkers  gr. 6B 

14 februari Felix Frowijn  gr. 6B 
14 februari Bram Leijser  gr. 6A 
14 februari Tobian Peters gr. 5A 
14 februari Thijmen Smit  gr. 8A 
15 februari Tijn Driessen  gr. 7B 
17 februari Julia Ubachs  gr. 6A 
18 februari Sybolt Eemers gr. 3A 
19 februari Jasmijn Dahlberg gr. 4A 

19 februari Renske Piersma  gr. 6A 
22 februari Ivo Boerboom   gr. 1A 
23 februari Olivier Nillissen  gr. 2A 
24 februari Anniek v. Duijnhoven  gr. 6A 
25 februari Valenteijn Vermeulen  gr. 6A 
27 februari Sverre van Rijswoud   gr. 1A 
28 februari Willem Ros   gr. 6A  
28 februari Laura Thomassen  gr. 5B 


