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Dag allemaal, welkom in Tierelier 2…….. 

 

           herfst                                                        dierendag                              dag van de leraar 

                  

……….met genoeg items die even aandacht verdienen! 

 

Kinderboekenweek 

 

 
Uit groep 1-2: 
Op woensdag 3 oktober zijn we met de hele school naar de schouwburg in Cuijk geweest. De 
groepen 1,2 waren als eerste aan de beurt.  
Wat was het spannend voor de  kinderen: met de hele klas samen in die grote schouwburg. 
Wat zou er allemaal gaan gebeuren? 
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Er kwam een buikspreker op het podium en de kinderen hingen aan zijn lippen. Natuurlijk 
werden er ook wat kinderen het podium op gehaald en ook de kinderen in de zaal werden 
volop betrokken bij de activiteiten. 
Er werd gelachen , gegoocheld, gek gedaan, gedanst , kortom volop genoten. 
Aan het einde was er een groot applaus voor de buikspreker en het dans duo. 
Op de terugweg in de auto babbelden de kleuters nog over de voorstelling en de aap die de 
buikspreker als pop bij zich had. Dat was toch wel een tophit, daar waren de kleuters het 
over eens! 

Hoeveel weegt de grootste pompoen? 

De rijke oogst uit de schooltuin is intussen wel bekend! Het gewicht van de grootste 
pompoen is nu ook bekend: 31,4 kg. 
Roos uit groep 8b zat er het dichtste bij, daarna volgden Jasmijn uit groep 5-6a en Tijmen uit 
groep 6-7b. Proficiat en smakelijk eten! 
 

 

 

Wegen in groep 1-2 

Zoals u in de tierelier info nr 1 heeft kunnen lezen mogen we weer raden hoe zwaar de grote 
pompoen in de aula is. 
In onze groep hebben we daar aan meegedaan.  
Eerst eens het begrip licht en zwaar met de kinderen aan de hand van een weegschaal 
uitgelegd. 
Een boek is lichter dan een kist met blokken. 
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Een stoel is lichter dan een tafel. 
Allerlei spullen sorteren op wat is licht en wat is zwaar. 
Als we het niet precies weten gebruiken we een weegschaaltje of een personenweegschaal 
voor zwaardere grotere dingen. 
Daarna kwam de vraag hoeveel weeg jij?  
Stef en Kiki  mochten op de weegschaal staan en omdat Kiki groter is dan Stef was het 
gemakkelijk te raden wie er zwaarder was. 
Wat zagen we op de weegschaal: Stef was lichter dan Kiki. 
Hoeveel zou de leerkracht wegen? Grote hilariteit, dus de leerkracht op de weegschaal; 62 
kilo stond er. “Zo, jij bent heel zwaar. Ja ik ben zwaarder dan drie kinderen bij elkaar”. 
Toen was er nog iets leuks om te wegen: met zijn allen zijn we naar de aula gegaan om de 
pompoenen te bekijken. 
‘Zo dat is een reuze pompoen’ was een opmerking en het leggen van de drie pompoenen 
van licht naar zwaar hadden de kleuters snel door. 
Maar is de kleinste pompoen lichter of  zwaarder dan Stef???? 
 

   
De personen weegschaal moest er aan te pas komen. De pompoen was lichter! 
 

Vraag van de Ouderraad 

Beste ouders, 
Schooljaar 2017-2018 is inmiddels weer enige tijd voorbij. De administratie van de 
Ouderraad is gedaan en de boeken zijn gesloten. Wat er nog wel moet gebeuren is dat een 
kascommissie namens de ouders de gevoerde administratie controleert. Daarom ben ik op 
zoek naar twee ouders die deze taak op zich willen nemen. Het zal naar verwachting 
ongeveer een uur van uw tijd kosten. Datum, tijd en plaats zal in onderling overleg worden 
bepaald. 
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Indien u zich hiervoor wilt aanmelden, stuurt u dan een e-mail naar 
martijn_geerts@yahoo.com. 
Met vriendelijke groet, 
Martijn Geerts 
Penningmeester Ouderraad De Grote Lier 

 

Genomineerd voor de taalheldenprijs! 

Begin september is bekend geworden dat Saynab Mohamud Mohamed, moeder van 
Ibrahim, Salim (2 leerlingen van onze school) en Yasmine is genomineerd voor de 
Taalheldenprijs. Deze prijs is voor mensen die zich inzetten om mensen die moeite hebben 
met lezen en schrijven te helpen. In januari reikt Prinses Laurentien de Taalheldenprijs uit 
aan de winnaar. 
 
Saynab is al jaren actief als taalambassadeur en spreekt als ervaringsdeskundige bij 
bijeenkomsten over laaggeletterdheid. Zodoende heeft ze al veel mensen de weg naar een 
taalcursus gewezen. Zelf blijft ze een hard werkende taalcursist en laat ze geen kans onbenut 
om Nederlands te praten. Dat doet haar kinderen goed! 
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Vertrouwenspersonen 

Woensdag 26 september zijn de nieuwe ouder-vertrouwenspersonen, Marloes Heemskerk 
(moeder van Cato Geerts) en Nicky van Duijnhoven (moeder van Mels, Fenne en Yfke van 
Duijnhoven), in de groepen 4 tot en met 8 geweest om zich voor te stellen en te bespreken 
wanneer de vertrouwenspersonen benaderd kunnen worden.  
Ouders, kinderen en leerkrachten kunnen bij de vertrouwenspersonen terecht met hun 
klachten en/of problemen als de gewone procedure is vastgelopen (gesprek met leerkracht, 
schoolleiding en/of bevoegd gezag).  
De interne contactpersoon verwijst mensen naar instanties of personen (b.v. 
schoolmaatschappelijk werk, externe vertrouwenspersoon van de stichting) waar zij terecht 
kunnen met hun klacht/probleem. 
Er hangt een brievenbus van de vertrouwenspersonen op de groene muur bij de grote trap, 
tegenover de toiletten van de groep van David.  
Ouders en kinderen die een gesprek willen kunnen dat middels een briefje aangeven 
(vergeet niet de afzender en eventueel de klas te vermelden).  
Persoonlijk aanspreken of via de mail contact opnemen kan natuurlijk ook.  
De  e-mailadressen: 
Astrid (leerkracht vertrouwenspersoon): a.leenhouwers@degrotelier.nl   
Marloes: m.heemskerk857@upcmail.nl  
Nicky: nickyjaspers@hotmail.com . 

 

Verkeerssituatie rondom De Grote Lier 
Afgelopen schooljaar zijn er na klachten over de verkeerssituatie rondom De Grote Lier 
diverse gesprekken geweest. Welke knelpunten zien we en wat kunnen we daarmee doen? 
We hebben ook enkele afspraken gemaakt: 

 De verkeerssituatie rondom De Grote Lier blijft geregeld een item in de Tierelier.  

 Alle ouders worden gewezen op het stopverbod voor de school. 

 School en ouders volgen de verkeerssituatie en het parkeergedrag van ouders. 

 Knelpunten worden doorgegeven aan Willeke.  

 Foutparkeerders worden: 
1. door Willeke op hun parkeergedrag geattendeerd. 
2. door Willeke geattendeerd op de consequentie bij 3x fout parkeren. 
3. bij een derde keer fout parkeren wordt de naam en het kenteken doorgegeven aan 
de politie waarna een bekeuring kan volgen. 

 
Tevens een vriendelijk verzoek om bij de in- en uitgangen (vooral bij de fietsrekken) 
voldoende ruimte vrij te laten voor alle fietsers en kinderen die oversteken. 
Het schoolplein biedt ruimte genoeg aan alle wachtenden. Dank u wel! 

 

mailto:a.leenhouwers@degrotelier.nl
mailto:m.heemskerk857@upcmail.nl
mailto:nickyjaspers@hotmail.com
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Schoolmaatschappelijk werk 

Spreekuur schoolmaatschappelijk werk,  donderdag van 13.30 – 14.30 uur. 
Op de volgende data: 

       
         25 oktober 
         22 november                                    
         6 december 
         10 januari 
         31 januari 
         21 februari 
         14 maart 
         4 april 
         25 april 
         16 mei 
         6 juni 
         27 juni 

 

Wetgeving AVG 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 
toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele 
Europese Unie (EU). De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB) geldt 
dan niet meer.  
Wat verandert er? De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie 
gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacy rechten en hun bestaande rechten 
worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. 
De nadruk ligt –meer dan nu –op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen 
aantonen dat zij zich aan de wet houden. Dit vraagt ook van ons om een andere manier van 
denken. Een belangrijk onderdeel van de wet is dat degene van wie je de persoonlijke 
gegevens verzamelt expliciet toestemming geeft voor het gebruik van deze gegevens voor 
specifieke doeleinden.  
 
Wat betekent dit voor De Grote Lier? 
Met ingang van het schooljaar ’18-’19 verspreiden we geen adressengids meer. Aan het 
einde van het vorige schooljaar heeft iedereen de lijsten met de namen van de leerlingen 
per klas ontvangen. 
Op het ouderportaal kunt u zelf uw adresgegevens invullen en toestemming geven, zodat 
andere ouders deze gegevens toch kunnen zien. Daar is dus een actieve handeling van 
ouders voor nodig.  
Daarnaast gaan we als school bewust om met het delen van foto- en filmmateriaal.  
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Toestemming van ouders voor het plaatsen van beeldmateriaal is noodzakelijk.  
Uit de praktijk blijkt dat scholen verschillend omgaan met toestemming vragen. Meestal 
wordt de toestemming geregeld bij de inschrijving van de leerling. Zo ook op De Grote Lier. 
De wet bescherming persoonsgegevens gaat ervan uit dat de school altijd opnieuw om 
toestemming vraagt. Uit praktisch oogpunt kunnen scholen ervoor kiezen om toch eenmalig 
toestemming te vragen.  
De school moet de ouders er dan wel elk jaar op wijzen dat de school gebruikt maakt van 
hun gegevens en dat ouders bezwaar kunnen maken tegen het plaatsen van foto’s op bv de 
website. De school moet specifiek toestemming vragen voor de manier waarop foto’s, 
filmpjes en informatie wordt gebruikt. 
Dit is niet helemaal zoals de wetgever het bedoelde maar het komt wel tegemoet aan de 
bescherming van de privacy van de leerlingen.  
Bron: Kennisnet 
We respecteren het besluit van ouders die geen toestemming geven voor het publiceren van 
foto- en filmmateriaal op de website, op het Ouderportaal, in de Tierelier info, in de 
schoolgids, op een folder en voor sociale media. We houden hier rekening mee.  
We willen u vragen om voor 1 november a.s. aan Willeke (w.leenen@degrotelier) door te 
geven als u van te voren geïnformeerd wilt worden of als u bezwaar maakt tegen het 
plaatsen van foto’s en filmmateriaal van uw kind. 
(De bezwaren die eerder gemeld zijn handhaven wij zolang er geen tegenbericht komt en 
hoeven dus niet opnieuw gemeld te worden.) 
Ontvangen we geen bericht dan gaan we er van uit dat u geen bezwaar maakt tegen het 
plaatsen van foto’s van uw kind (binnen normale publicaties) 
Bij twijfel over plaatsing vragen wij altijd vooraf toestemming. 
 
Als ouders zélf foto’s en filmpjes gaan maken en deze verspreiden via Social Media, dan 
kunnen wij de privacy van onze leerlingen niet meer garanderen. 
Wij vragen u om geen foto- en filmmateriaal,  gemaakt op basisschool De Grote Lier meer te 
verspreiden via sociale media! 
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Onze jarigen 

4 oktober Joris Kersten gr. 4A 
5 oktober Bjarne Beurze gr. 6C 

5 oktober Samuel Nillissen gr. 4B 
6 oktober Jurre Weijers gr. 4B 

9 oktober Xander van Embden gr. 7D 
10 oktober Elin Verdurmen gr. 8A 

11 oktober Yavi Janssen  gr. 2C 
11 oktober Marijn Kersten gr. 8B 

11 oktober Boshra Osman gr. 5A 
12 oktober Bo-Sophie van Heumen gr. 4B 

12 oktober Matz Poelen gr. 5A 
13 oktober Bram van Duijnhoven gr. 4A 

15 oktober Roos van Els  gr. 8B 
17 oktober Karlijn de Jong gr. 5B 

18 oktober Quirine Beurze gr. 4A 
18 oktober Freek Jonkman gr. 8A 

20 oktober Ruben Dahlberg gr. 5B 
20 oktober Riley Kirkenier gr. 2B 

20 oktober Fenne Peeters gr. 6C 
20 oktober Sascha Peeters gr. 6A 

21 oktober Yfke van Duijnhoven gr. 7C 
21 oktober Silvijn Peters gr. 4A 

23 oktober Loek van de Loo gr. 8B 
24 oktober Silke Bouma gr. 4A 

24 oktober Ralph Mutumba Bilay gr. 5B 
25 oktober Ibrahim Kase Hayd gr. 8B 

25 oktober Bibiana Peters gr. 8A 
26 oktober Mirre Wouters gr. 5A 

27 oktober Florianne Bagchus gr. 6D 
30 oktober Ilana Juuko gr. 6C 

31 oktober Mathijs de Jong gr. 6B 
31 oktober Bram Offermann gr. 6B 

1 november Nienke Pastoors gr. 6B 
1 november Chrisje Stokkermans gr. 7B 

1 november Laura Ubachs gr. 4A 

 
 

 

 
 


