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Tierelier info 7 start met een blik op crea lessen en activiteiten uit de diverse 

persoonlijke leerplannen van leerlingen. 
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Staking vrijdag 15 maart, brief aan ouders/verzorgers 

Beste ouders, verzorgers, 
Onlangs heeft u kunnen lezen dat de leerkrachten van De Grote Lier op vrijdag 15 maart 
gaan staken. 
In dit schrijven lichten wij als leerkrachten toe waarom we gaan staken. 

● Wij streven ernaar om uw kinderen goed onderwijs te blijven geven. Wij vinden dat 

dit onvoldoende kan met de huidige bekostiging. 

● De reeds geïnvesteerde financiële injecties zijn niet afdoende om de (personele) 

problemen in het (primair)onderwijs op te lossen. Tot dit moment hebben we 

personele tekorten nog op kunnen vangen dankzij de inzet van onze collega’s. Maar 

zoals u in het nieuws heeft vernomen, verspreiden de tekorten zich als een olievlek. 

● Onderwijs moet aantrekkelijker gemaakt worden voor de huidige leerkracht, maar 

zeker ook voor toekomstige collega’s, zodat goed onderwijs gewaarborgd blijft. 

● Salarissen, maar belangrijker nog erkenning, waardering en respect staan onder druk. 

● Wij ervaren een toename van de werkdruk; administratie, eisen vanuit een 

veranderende maatschappij. Kortom, er komt steeds meer op het bordje van de 

leerkracht te liggen.  
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Genoeg redenen om onze stem te laten horen. De leerkrachten van De Grote Lier zullen op 
vrijdag 15 maart op diverse manieren uiten dat verandering noodzakelijk is. 
Wij hopen op uw begrip. Via deze petitie, klik hier kunt u uw steun betuigen. 
Met vriendelijke groeten, 
De leerkrachten van De Grote Lier 
 

Lombok actie 

Zoals jullie weten hebben we een flessenactie gedaan voor Lombok, om een huis te bouwen. 
In de kerstvakantie zijn we ook nog naar het winkelcentrum in Malden geweest om daar 
kerstliedjes te spelen. We hadden daarna genoeg geld om een huis te laten bouwen. Dat 
geld hebben we opgestuurd en daar is nu een huis van gebouwd! 

 

 

Bedankt dat jullie zoveel statiegeldbonnetjes hebben gegeven en ga daar vooral zo mee door 
 Misschien halen we daarmee genoeg geld om op iets anders te kunnen doen, 
bijvoorbeeld een waterpomp. 
Als je meer wilt weten over de bamboe huizen, kijk dan op https://steunvoorlombok.nl 

 

  
 
Groetjes van Teun en Yannick 

https://www.investeer-in-onderwijs.nl/
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Spreekuur schoolmaatschappelijk werk  

donderdag van 13.30 – 14.30 uur. 
Op de volgende data:       

 14 maart 

 4 april 

 25 april 

 16 mei 

 6 juni 

 27 juni 
 
 
 
 
 

Kamouders gezocht 

Als er nog ouders zijn die zich aan willen sluiten bij de (hoofdluis) kamouders dan horen wij 
dat graag via w.leenen@degrotelier.nl. 
Het lukt nu niet altijd om in alle groepen na de vakantie de hoofdluiscontrole uit te voeren. 

 

Reparatiewerkzaamheden (kleuter-)materialen 

Wij zijn op zoek naar mensen die af en toe wat kleine reparatiewerkzaamheden willen 
verrichten. We denken dan aan herstelwerkzaamheden aan (kleuter-) materialen, een 
wieltje aan een kar bevestigen, een houten opbergdoos lijmen etc.  
Reacties graag naar w.leenen@degrotelier.nl 

 

Bezoek van de inspecteur 

Op dinsdagmorgen 2 april brengt inspecteur Herman Franssen een thematisch schoolbezoek 
aan De Grote Lier. Hij richt zich hierbij op ‘lerarenkracht, theorie en praktijk in het didactisch 
handelen’. 
Tijdens het bezoek staan de volgende vragen centraal:  

 Wat is het beeld van het didactisch handelen als het gaat om taakgerichtheid, 
betrokkenheid en feedback?  

 Welke ambities streeft de school na als het gaat om didactisch handelen? 

 Hoe gaat uw school de kwaliteit van het didactisch handelen na? 

 Hoe zijn de eigen ambities van uw school terug te zien in de praktijk? 
De opzet van het bezoek: 

 Een inleidend gesprek met het MT 

 Lesbezoeken in 4 groepen 

mailto:w.leenen@degrotelier.nl
mailto:w.leenen@degrotelier.nl
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 Reflectiegesprek met het MT en de 4 bezochte leerkrachten 
In dit bezoek ligt het accent op het reflectiegesprek. Daarom wordt er geen 
onderzoeksverslag of rapport geschreven. Op de website van de inspectie wordt 
gepubliceerd dat De Grote Lier bezocht is en welke onderwerpen besproken zijn. 
Vanzelfsprekend informeren wij u over de bevindingen na het bezoek. 
 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020 

Herfstvakantie 14 okt. t/m 18 okt. 

Kerstvakantie*  23 dec. t/m 3 jan. 

Carnaval/Voorjaar* 24 febr. t/m 28 febr. 

2e Paasdag 13 apr 

Meivakantie*  27 apr t/m 1 mei 

Bevrijdingsweek 4 mei t/m 8 mei 

Hemelvaart 21 mei t/m 22 mei 

2e Pinksterdag 1 juni 

Zomervakantie PO/VO * 13 juli t/m 21 aug. 

*Door de overheid vastgesteld. 
  De studiedagen hebben we als school nog niet gepland. Daarover volgt eind dit schooljaar 
  bericht. 

 

Wandelvierdaagse 

Om alvast te noteren: de wandelvierdaagse is van 9 t/m 12 april. 
 

Schooltuin 

Inmiddels zijn de senioren op het volkstuincomplex “de Middelwaert” al helemaal gewend 
aan de wekelijkse invasie van jonge tuinbewerkers. Vanaf begin april is het weer zo ver. Een 
lint oranje hesjes op weg naar de schooltuin. 
Al voor het vijfde seizoen gaan we met de kinderen een middag in de week wroeten, poten, 
oogsten en schoffelen. Om alle kinderen een seizoen aan de beurt te laten komen, mogen 
jaarlijks de kinderen van groep 6 tuintjes gaan bewerken. De groep 6 kinderen uit de klas van 
David en uit de klas van Tisra  gaan op dinsdagmiddag, de groep 6 kinderen uit de klas van 
Henk en uit de klas van Silvia/Inge gaan op woensdag. Met vier kinderen krijgen ze hun eigen 
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tuintje. Daarin verbouwen ze verschillende groenten, zoals spinazie, sla, worteltjes, sugar 
snaps, radijsjes, spitskool, snijbiet, gele en paarse boontjes, klimboontjes, suikermais en 
aardappelen.   
Vooraf moeten we de tuinen natuurlijk helemaal in orde maken. Dat gaat zaterdag 23 maart 
tussen 10 en 12 uur gebeuren. Bij slecht weer schuiven we op naar 30 maart.  De kinderen 
van groep 6  met ouders/opa’s/ oma’s worden uitgenodigd voor deze activiteit. We willen 
dan de boel om spitten, gladharken en paadjes leggen. Wij zorgen voor koek, koffie , thee en 
limonade. Vorig jaar was het een succes. Met vereende krachten werden de 250 vierkante 
meter binnen 2 uur voorjaars klaar gemaakt en konden de kinderen er zo aan de slag. We 
hopen ook dit jaar weer op een goede opkomst: vele handen maken licht werk. Hieronder 
foto’s van afgelopen jaar, poten en oogsten. Ik reken ook dit jaar weer op een vruchtbaar, 
gezellig en ook lekker tuinseizoen.   Namens de tuincommissie,       Joy 
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Onze jarigen 

 

5 maart Daphne Booy   gr. 5B 
5 maart Ilse Booy   gr. 5A 
5 maart Jinthe van de Wetering gr. 3C 
8 maart Eva Jacobs   gr. 1B 
8 maart Merhawi Mulue  

Mebrahtom   gr. 3C 
 
10 maart Renske Janssen  gr. 3A 
13 maart Sophie Stokkemans  gr. 1A 
15 maart Elize ter Maat   gr. 2C 
16 maart Nout van der Heijden gr. 7C 
17 maart Dean Gietman  gr. 7C 
17 maart Jara van Heijst  gr. 5B 
 

17 maart Kim Röttjers   gr. 6A 
18 maart Bart de Backer  gr. 8B 
19 maart Noor den Bieman  gr. 1B 
20 maart Madelief Seegers  gr. 4A 
24 maart Matias Heijster  gr. 7B 
25 maart Lasse Kraaijmaat  gr. 5A 
 

25 maart Marloes Peijs   gr. 8B 
27 maart Esmee Spikmans  gr. 6B 
29 maart Aniek Rossen   gr. 5B 
31 maart Juule Büchner  gr. 5B 
3 april  Bas van Doesum  gr. 3A 
4 april  Cas Boer   gr. 7B 
 

4 april  Niek van der Kamp  gr. 3C 
4 april  Mees Nas   gr. 1A 
4 april  Sven van Rens  gr. 2C 
5 april  Lynn Thijssen  gr. 5B 
 


