Molenhoek – 7 december 2012

Woensdag 5 december.
Het Sinterklaasfeest.
Woensdag 5 december was het Sinterklaas bij ons op
school. We gingen met zijn allen naar de aula, waar de
Sint werd verwacht. Maar er kwamen alleen maar pieten
en Sinterklaas was dus zoek!
de weg niet wist.
Gelukkig had hij de weg toch gevonden. We hebben toen
met alle kinderen een paar liedjes voor hem gezongen.
Daarna ging elke klas weer naar hun lokaal toe. De Sint
kwam bij de groepen 1 t/m 4 op bezoek. Bij de groepen 5
t/m 8 waren prachtige surprises gemaakt. Natuurlijk
kwamen er wel nog wat pieten om te strooien en onze
klassencadeaus te brengen. De kinderen kregen
Toen kwam hij opeens met de lift en was hij niet meer
zoek. Gelukkig vertelde hij ons waarom hij zo laat was,
dat kwam omdat hij nog nooit in de nieuwe school was
geweest en dus
in de pauze ook nog chocomelk en een speculaaspop.

In een teamvergadering hebben we dit besproken en
hebben we de gedragsregels verder aangescherpt.
In de klassen hebben we met de kinderen gesprekken
gevoerd over het wenselijke speelgedrag; ‘welk gedrag
willen we zien, wat zijn leuke spelletjes die je kunt doen,
zeg niet ‘nee’, maar ‘speel jij ook mee’ en wanneer je een
probleem niet zelf op een vriendelijke manier kunt
oplossen, haal je een leerkracht erbij’.
We hebben ook besproken dat afspraken die gelden
tijdens het buiten spelen, consequenter nageleefd
worden. Bijvoorbeeld als een kind een ander kind pijn
doet of afspraken negeert, wordt het kind naar binnen
gestuurd. Dit gebeurde voorheen ook al, maar om de
bewustwording te vergroten, krijgen kinderen nu een
rode kaart en moeten zij zich melden bij hun leraar. De
leraar zal met het kind in gesprek gaan en het wenselijke
gedrag bespreken. Bij twee rode kaarten mag het kind de
dag erna niet buiten spelen.
Wij zien nu al leuker speelplaatsgedrag en wij hopen dat
dit bijdraagt aan een gezellig en veilig buiten spelen.

Kortom: het was een hele leuke dag! 
Kerstviering:
ps. Dit stukje hebben Marieke en Julia uit groep 7a
geschreven.
Wil Wijers neemt afscheid
Na ruim 42 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn
geweest, stopt Wil Wijers met ingang van 1 januari 2013.
Het overgrote deel van zijn werkzame leven heeft Wil op
De Grote Lier gewerkt. Van veel leerlingen heeft Wil ook
de ouders in de groep gehad. Na 1 januari kan Wil gaan
genieten van zijn welverdiende rust en zijn kleinkinderen.
Op vrijdag 14 december wordt Wil een receptie
aangeboden. Ouders kunnen afscheid van Wil nemen
vanaf half 4 tot half 6. De receptie wordt gehouden in de
aula van De Grote Lier.

Gezellig en veilig spelen
Door de bouw van de nieuwe school en de sloop van de
oude school moeten de kinderen al geruime tijd op een
speelplaats spelen, die niet erg uitnodigend is. Wij
beseffen dit en gelukkig wordt er binnenkort weer verder
gewerkt aan het speelterrein.
Tijdens de pauzes werden de leerkrachten en kinderen
regelmatig geconfronteerd met ongewenst speelgedrag.

De kinderen krijgen binnenkort een uitnodiging voor de
kerstviering , maar hierbij alvast wat informatie.
Donderdagavond 20 december vieren wij weer kerst op
de Grote Lier. Alle kinderen worden om 18.00 uur op
school verwacht, waar zij gezellige workshops gaan
volgen. Om 19.00 uur worden de kinderen in de klas
opgehaald door de ouders en is er nog een gezellig
samenzijn met een drankje op het schoolplein. Wij
sluiten de avond om 19.30 uur af. Vrijdag 21 december
gaan wij genieten van elkaars kerstontbijtjes. (De brief
met uitleg hierover volgt nog). Voor het 10 uurtje hoeven
de kinderen deze morgen geen eten en drinken mee te
nemen, dit wordt door de ouderraad verzorgd. Let wel,
de kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben een
continurooster tot 14.00 uur, en moeten dus wel een
lunch meenemen.
Wij hopen alvast op een gezellige kerstviering.
Groetjes de Kerstcommissie.

Kerstborrel
Nu de Sint weer op weg is naar Spanje is de OuderRaad
druk bezig om samen met het team een gezellige
jaarafsluiting voor ouders en kinderen voor te bereiden.
De uitnodiging volgt nog, maar hierbij alvast de
vooraankondiging. Op donderdagavond 20 december is
vanaf 19.00u de traditionele en altijd gezellige
Kerstavond, met muzikale omlijsting!, gepland. Onder
genot van een glaasje glühwein of chocolademelk en een
kerstkransje is dit de uitgelezen mogelijkheid om
iedereen nog even te spreken in het oude jaar. Maar de
Ouderraad kan dit niet alleen en is op zoek naar een
aantal ouders die mee willen helpen. We hebben
mensen nodig die op deze donderdagmiddag de school
en het schoolplein willen aankleden en op de
donderdagavond zelf glühwein en chocolademelk willen
schenken. Het is niet veel werk, maar jullie hulp is
onontbeerlijk. Heb je nu geen tijd of zin om op
e
donderdag de 20 te helpen, dan kan je altijd nog op
maandagavond 10 december komen helpen om de
school om te toveren in Kerstsferen (van circa 19.30u tot
21.00u), ook hier hebben we nog hulpouders bij nodig.
Aanmelden kan via ouderraad@degrotelier.nl

Wie wil ons komen helpen?
Binnenkort hebben we 2 extra mensen nodig als
luizencoördinator.
Wat houdt deze taak in:
o.a lijsten maken en up to date houden van namen
van ouders die met de controles willen meehelpen
aanspreekpersoon zijn voor ouders
ontwikkelingen volgen m.b.t de luizencontroles
samen met de andere coördinatoren de gang van
zaken m.b.t. de controles evalueren
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Joyce de Groot tel: 3587066 of Trudy Alders, tel:
3584022

www.muziekschool-molenhoek.nl
fantasia-muziek2@hotmail.com
tel : 06-18301706
Molenhoek heeft een nieuwe muziekschool. Wil je
muziek maken dan kun je bij muziekschool “Fantasia”
de volgende lessen volgen;
ZANG;
COMBINATIE : ZANG EN PIANO / KEYBOARDLES;
PIANO;
GITAAR;
DWARSFLUIT;
ORIENTATIECURSUS ALGEMENE MUZIKALE
VORMING met blokfluitles
(je mag spelen op diverse instrumenten! Zoals een
drumstel, gitaar, keyboard, citer etc..)
en KINDERENSEMBLE.
Kijk op : www.muziekschool-molenhoek.nl

Bericht uit de parochie:
Lezen en spelen tijdens de Kerstgezinsviering.
Op Kerstavond, 24 december, is er om 18.00 uur een
kerstgezinsviering. Voor deze viering zoeken we nog
kinderen die graag een stukje willen voorlezen of een rol
willen spelen in het uitbeelden van het kerstverhaal.
Kinderen die graag een van deze dingen willen doen
kunnen zich opgeven bij Tiny Theunissen (tel.: 3584589;
e-mail: t.theunissen@degrotelier.nl) of bij Alice Jansen
(tel.: 3585074)
Interessant om te weten
14-12 leerlingen groep 1-2 ’s middags vrij
14-12 afscheidsreceptie Wil Wijers 15.30-17.30 uur
19-12 uiterste inleverdatum kopy info
21-12 Tierelier Info
21-12 leerlingen groep 1 t/m 4 vrij vanaf 12.00 uur
21-12 leerlingen groep 5 t/m 8 continurooster
tot 14.00 uur
24-12 t/m 04-01 kerstvakantie
07-01 periodieke hoofdluiscontrole

