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Deze Tierelier info ‘gaat creatief van start’….. 

 

  
 

                                           
(met dank aan groep 5b en 6a) 

 

…….en wordt vervolgd met een vooruitblik op ‘een creatieve 

vrijdag 20 april’ 

Want……vrijdag 20 april wordt een bijzondere dag.  
We beginnen ’s morgens met de Koningsspelen. Na schooltijd is er in de aula en in de 
klassen een tentoonstelling rondom het kunst thema en om 18.30u start in de Wieken 
het Grote Lier concert. 
Reden om de komende tijd de berichtgeving goed te volgen. 
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Groetjes van Ans 

In verband met ziekte is Ans, leerkracht in groep 6a en 7-8b, langere tijd niet op school 
aanwezig geweest. 
Hoe gaat het nu met Ans?  
De behandeling met chemo is afgerond. Het nazorgtraject is gestart.  
In dit traject vinden terugkerende controles plaats en wordt gewerkt aan het opbouwen 
van de conditie.  
Na de meivakantie komt Ans op therapeutische basis weer geregeld op school. 
Ze heeft er weer heel veel zin in en wij heten haar VAN HARTE WELKOM! 

 

Moederdag en Vaderdag 

De lente is de tijd van Moederdag en Vaderdag. Dat willen wij niet onopgemerkt voorbij 
laten gaan. 
De leerkracht van groep 1 t/m 3 zorgt dat alle kinderen een cadeautje maken.  
In groep 4 t/m 8 krijgen de kinderen de week voor Moederdag en Vaderdag de tijd om 
iets te gaan maken. Dit is eigen initiatief van de kinderen, de leerkracht nodigt uit. 
Moederdag is op zondag 13 mei, Vaderdag is op zondag17 juni. 
 

Betaling vrijwillige ouderbijdrage 

Beste ouders, verzorgers, 
Graag wil ik u herinneren aan de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage 2017 – 2018. 
In november 2017 heeft u daarover van mij een brief ontvangen en eventueel in januari 
2018 nog een herinnering. Velen van u hebben inmiddels de bijdrage voldaan, waarvoor 
dank, maar helaas is nog niet voor alle kinderen de ouderbijdrage ontvangen. De 
ouderbijdrage wordt gebruikt voor de organisatie van diverse activiteiten voor de 
kinderen, zoals klassenexcursies, feesten (Sinterklaas, Kerst, Carnaval), Koningsspelen, 
(bijdrage aan) schoolverlaterskamp en om het jaar het schoolreisje. Deze extra’s worden 
volledig betaald uit de ouderbijdragen, de school heeft hier geen budget voor. Dus 
zonder de ouderbijdrage is het niet mogelijk om deze activiteiten te organiseren. Mocht 
u niet over de financiële middelen beschikken om de ouderbijdrage te voldoen, dan kunt 
u, mits u voldoet aan de gestelde voorwaarden, in aanmerking komen voor 
tegemoetkoming in deze kosten. Neem daarvoor contact op met Stichting Leergeld De 
Stuwwal (www.leergeld.nl/destuwwal). 
 
Degenen die tot op heden de ouderbijdrage 2017 -2018 nog niet hebben betaald, wil ik 
vriendelijk verzoeken om dit over te maken op rekeningnummer 
NL17INGB0000307883 t.n.v. Oudervereniging De Grote Lier te Molenhoek onder 
vermelding van de naam van uw oudste kind op school. 
 
De hieronder genoemde bedragen zijn richtbedragen. Een hogere bijdrage wordt 
uiteraard zeer gewaardeerd en goed gebruikt voor activiteiten voor uw kinderen. 
 

http://www.leergeld.nl/destuwwal
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Aantal kinderen Ouderbijdrage 

1 € 28,00 

2 € 53,50 

3 € 75,25 

4 of meer € 97,25 

 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u 
contact opnemen met mij via ouderraad@degrotelier.nl, of mij aanspreken op het 
schoolplein. 
 
Alvast bedankt voor uw bijdrage, vooral namens de kinderen van De Grote Lier, 
Met vriendelijke groet, 
Martijn Geerts 
Penningmeester Ouderraad De Grote Lier 
 

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

·         26 april 
·         24 mei 
 

Vervanging bij afwezigheid van leerkrachten 

Wat zijn we blij met de Vervangerspool waar mensen werken die hun best doen om te 
zorgen dat wij van vervangers worden voorzien als dat nodig is. 
Helaas lukt het niet altijd. Op vrijdag 23-3 is er voor de eerste keer een klas thuis 
gebleven.  
Wat ben ik ook blij met het team van onze school. Als het nodig is en als het even kan 
vervangen eigen leerkrachten in geval van nood. Afspraken en bezigheden op vrije 
dagen worden daarvoor verzet. Mijn waardering hiervoor wil ik graag met u, ouders, 
delen! 

 

Werkdruk in het onderwijs 

Om iets aan de werkdruk in het onderwijs te doen is er een werkdrukakkoord gesloten. 

mailto:ouderraad@degrotelier.nl
mailto:m.seijkens@synthese.nl
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Er komt vanaf het nieuwe schooljaar extra geld beschikbaar om de werkdruk aan te 
pakken.  
De schoolteams bepalen zelf waar het geld aan wordt besteed. 
Het personeel deel van de MedezeggenschapsRaad heeft instemmingsrecht. Het bestuur 
legt verantwoording af in een jaarverslag en er komt jaarlijks een onderzoek naar 
effecten op ervaren werkdruk. 
Samen zorgen we ervoor dat het geld in de klas terecht komt! 
Op de studiedag van 3 april hebben we gesproken over de werkdruk. Waar komt onze 
werkdruk vandaan en wat kunnen we eraan doen? 
In de Tierelier van mei komen we daarop terug. 
 

Schoolontwikkeling 

Al een aantal jaren werken we op De Grote Lier met coöperatieve werkvormen. We 
vonden het tijd voor weer een verfrissende prikkel en die hebben we onlangs gehad. 
Waar ging het over? 

 Investeer in het goed aanleren van de werkvormen! 
 Klasbouwers: voor een wij- gevoel in de klas, iedereen is met elkaar in contact.  
 Teambouwers: voor een wij-gevoel je in de teams (4 tal). 
 Inzetten T-schema zodat de leerlingen weten welk gedrag we willen zien en 

horen. Past ook prima bij PBS. 
 Welke werkvormen zijn hoe in te zetten bij de leerstof? 
 Hoe groepeer je de leerlingen optimaal in een team. 

We hebben over de werkvormen gesproken en ze ook weer zelf ervaren. Het was zeer 
inspirerend, we kunnen weer vooruit.  
 

Bag2School 

Voor velen een bekende actie op school en steeds weer succesvol. Zowel hetgeen 
gegeven wordt  krijgt een bestemming en de opbrengst  in € ro’s komt weer ten goede 
aan de activiteiten op school De plastic zakken zijn al verspreid. Meer zakken nodig? Die 
kunt u ophalen bij de balie op school maar goed afgesloten andere plastic zakken mogen 
ook. Laten we er met z’n allen weer een geslaagde actie van maken. Meer info over de 
actie enz.  op www.bag2school.nl Graag tijdig inleveren bij de buitenberging groep 1-2 
Bea-Sylvia  kan vanaf maandag 16 april tot uiterlijk  donderdag 24 april 08.30 uur.   
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Verjaardagen 

 

6 april  Philip Klomp    gr. 5A 
7 april  Philo van der Heijden  gr. 3A 
9 april  Fenne van Duijnhoven  gr. 4B 
9 april  Naomi Stevens   gr. 6B 
10 april Ayden Weggeman   gr. 5A 

10 april Damyan Weggeman   gr. 5B 
11 april Mathijs Spikmans   gr. 3A 
11 april Finn Weggeman   gr. 5A 
14 april Pien van Heijst   gr. 2B 
16 april Rens van de Loo   gr. 4A 

16 april Sanne Meindersma   gr. 8A 
19 april Kijn van der Heijden   gr. 6B 
21 april Jonathan van Rijswoud  gr. 5B 
22 april Juliette Adamczyk   gr. 6A 
22 april Sebas Kersten   gr. 5A 
22 april Reza Smit    gr. 6A 

24 april Layla Willems   gr. 6A 
25 april Hannah van Rijswoud  gr. 7B 
26 april Tamar Fernandez   gr. 5B 
28 april Vincent Eskens   gr. 4A 
30 april Hidde Knippenberg   gr. 8B 

1 mei  Zain Rima    gr. 5B 
3 mei  Meike Gebbink   gr. 5B 
6 mei  Marnick Beuvink   gr. 7A 
8 mei  Loes Haisma    gr. 3B 
10 mei  Eveline Geurts   gr. 5A 

16 mei  Tess Eemers    gr. 7B 
16 mei  Alexander Leseman   gr. 8A 
17 mei  Diede Donders   gr. 6A 
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De Schooltuin 

Al drie seizoenen heeft  een groep  kinderen met enthousiasme kunnen wroeten, poten, 
oogsten en schoffelen in de schooltuin. Inmiddels zijn de senioren op het 
volkstuincomplex “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. 
https://youtu.be/YSddbrf7BFg 
Om alle kinderen van de school een seizoen te laten tuinieren, is er besloten dat jaarlijks 
alle leerlingen in leerjaar 6 aan de beurt komen  Gisteren is de eerste groep begonnen.  
Vooraf moesten we de tuinen natuurlijk helemaal in orde maken. Dat ging zaterdag  17 
maart tussen 10 en 12 uur gebeuren. Ouders en kinderen kwamen gezamenlijk de boel 
omspitten, gladharken en paadjes leggen.  Wij zorgden voor koek, koffie , thee en 
limonade. 
Met vereende krachten werden de 250 vierkante meter binnen 2 uur voorjaars klaar 
gemaakt en konden de kinderen twee weken  later  zo aan de slag.  
Hieronder enkele foto’s. Twee foto’s, waarbij de ouders en kinderen  in actie bij de 
omspit-activiteit  van 17 maart, een foto van het eindresultaat en eentje van de groep die 
gisteren vol enthousiasme gestart is. We hopen ook dit jaar weer op een vruchtbaar, 
gezellig en ook lekker tuinseizoen. 
De tuincommissie 
 

  
 
 
 

 

https://youtu.be/YSddbrf7BFg
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Techniektoernooi 2018  

 
Wij gaan het hebben over de rijzende roeiboot, 
van groep 6. 
Dat is niet voor alle kinderen van groep 6, 
nee alleen voor kinderen in de plusklas. Het doel van 
de plusklas is om een zo goed mogelijk waterrad 
of duikboot (voor groep 7 de duikboot) te maken. 
Er waren dit jaar 3 groepen die het waterrad moesten maken. De school van Mook, de 
Adalbert, (basisschool) deed ook mee. Je kon gecombineerd worden met de Adalbert in 
de groepen. De groepen bestonden uit 4 kinderen. Maar terug naar het waterrad. Wat is 
het doel van het waterrad? Je moet het bootje over een helling omhoog krijgen, (en die 
helling moet je zelf maken). En, de helling mag niet langer zijn dan 1 meter. En niet 
steiler dan 60 graden. Hoe krijg je het bootje omhoog? Door water op het waterrad te 
gooien. En je mag maar 1,5 liter water gebruiken om het bootje omhoog te krijgen. Het 
klinkt misschien veel, Maar dat is het niet!!! 
Je hebt een bepaalde aantal weken om het waterrad te maken. 
Dan is er in Mook een wedstrijd wie er naar Lent mag. En ja, dat is ook een wedstrijd. Als 
je dan door bent, dan ga je naar de landelijke finale. En als je wint krijg je technische 
gadgets voor in de klas. 
 
PS: Elke maandag fietsen wij met een grote groep, naar Mook in hun school, om het 
waterrad te maken.  
 
Gemaakt door: Isa & Elize. Groep 6B De Grote Lier.  
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Paasactie Zonnebloem 

Met medewerking van de leerkrachten hebben de leerlingen van de Grote Lier dit jaar 
weer, met het rondbrengen van de fruitmandjes, het zonnetje laten schijnen bij veel 
zieke en eenzame mensen  in Molenhoek. 
De vrijwilligers van de Zonnebloem willen allen die hieraan op welke wijze dan ook een 
bijdrage hebben geleverd hartelijk danken. 
Groetjes, 
De vrijwilligers van de Zonnebloem 
 
 


