Molenhoek 18 januari 2013

Beste ouders,
Vanuit onze prachtige nieuwe scholen wensen we u
het allerbeste toe voor 2013. Het is een goed gebruik
om in de eerste Tierelier van het nieuwe jaar even
terug te blikken en vooruit te kijken.
2012 was een jaar dat in het teken van de bouw van de
nieuwe school stond: oplevering – verhuizing –
opening. Het resultaat is iets waar we trots op zijn.
Alle ouders die het afgelopen jaar geholpen hebben
héél hartelijk bedankt. Zonder uw hulp was de
verhuizing niet zo vlekkeloos verlopen. En zonder
hulp van ouders waren alle activiteiten ook niet
mogelijk geweest!
2012, was een jaar waarin we het spellingonderwijs
onder de loep genomen hebben en gezamenlijk
afspraken gemaakt hebben om de instructie te
verbeteren. De instructie op drie niveaus bij rekenen
kreeg nóg meer inhoud doordat de methode “Wereld
in Getallen’ er zo goed op aansloot. De leerkrachten
maken op papier een zogenaamd groepsplan dat laat
zien welke leerlingen geen of juist extra instructie
nodig hadden.
Onderwijs betekent continue kijken of je de juiste
dingen doet en of je de dingen goed doet: daarom
hebben we gekeken naar ‘zelfstandig werken’.
Hiermee wordt de weektaak bedoeld die de kinderen
in groep 1 tot en met 8 hebben en waar ze zelfstandig
plannen en hun taken maken. Er zijn nu in januari
afspraken gemaakt om de doorgaande lijn te
waarborgen. De leerkrachten van de onderbouw
hebben gespreken over hoe ze begrijpend luisteren
praktisch kunnen vorm geven.
2013 wordt het jaar dat we de dingen weer oppakken
waar we al eerste stappen in gezet hebben. Het
belangrijkste zal de informatie en discussie over
andere schooltijden zijn. Met als eerste stap het
informeren van teamleden en ouders over ervaringen
op andere scholen.
In 2013 zal ook de speelplaats verder vorm krijgen: de
hoofdingang is nu al toegankelijk. Het pad is tot aan de
deur gelegd. Ouders kunnen nu vanaf de speelplaats
naar het lokaal van Henriëtte lopen en via de galerij de
hoofdingang bereiken. De bouwhekken zullen over
enige tijd verplaatst worden en de strook zal dan
verbreed worden. De ingang is dan vanaf de
Esdoornlaan goed zichtbaar.
Op onderwijskundig gebied gaat de verbeterteams
weer gericht werken aan het verbeteren van het
onderwijs op gebied van woordenschat, begrijpend
lezen en spelling.
Dit jaar zullen we ook met het team bepalen hoe wij
ervoor kunnen zorgen dat ouders regelmatig de school
in komen want we willen een gastvrije school zijn en

blijven. Wellicht heeft u een goed idee hoe we dit
kunnen realiseren. Dan horen wij dat graag!
Serious Request
Hallo allemaal,
Wij, Ilse en Riona (groep 8a Claudia) hebben actie
ondernomen voor het goede doel: Serious Request. Wij
hebben op zaterdag 22 December 2012 eerst in het
winkelcentrum in Molenhoek met gitaar (Riona) en
saxofoon (Ilse) kerstliedjes gespeeld en geld verdiend.
Daarna hebben we, tijdens de Kerst-Inn (in de Wieken),
lekkernijen verkocht. Zoals cakejes, taartjes en
boterkoek. Een paar kinderen uit onze klas hebben
geholpen met het bakken daarvan. We hebben maar
liefst €185,- in totaal opgehaald! We willen de mensen
die geholpen hebben daar heel erg voor bedanken!
Groetjes
Ilse & Riona
Gevonden voorwerpen
Vanaf maandag 21 januari t/m woensdag 23 januari
zullen in de aula bij de balie de gevonden voorwerpen
van de afgelopen tijd nog éénmaal worden uitgestald. Na
afloop zal hetgeen over en nog bruikbaar is worden
doorgeschoven naar een goed doel.
Thema-avond: Social Media
Hoe ga je als ouders om met Social Media? Welke
(digitale) communicatiemiddelen sta ik mijn kind toe te
gebruiken? Mag mijn kind wel of niet op pagina’s als
Hyves, Facebook of Tumblr?
Digitaal pesten: hoe te voorkomen, te herkennen, doet
mijn kind hier wel of niet aan mee?
Wat doe ik als leerkracht/ouder als een kind pest
of gepest wordt?
Mag mijn kind op Hyves, MSN, Facebook of
Tumblr?
Hoever kan ik als ouder gaan in het “controleren”
van de Social Media van mijn kind? op
donderdagavond 21 februari 2013 organiseert

onze Ouderraad een thema-avond over Social
Media. Social Media is een verzamelnaam voor alle
internettoepassingen waarmee het mogelijk is om
informatie met elkaar te delen op een
gebruiksvriendelijke en vaak leuke wijze. Uit de
praktijk blijkt dat vanaf groep 4 de verschillende
Social Media bij de kinderen een rol gaan spelen.
Met huiswerkopdrachten gaan kinderen het
internet op. Ze ‘zoeken’ contact met vriendjes en
vriendinnetjes op via chatpagina’s. Spelletjes
worden gespeeld op de computer of via internet.
Helaas gaat het soms ook mis en worden kinderen
gepest, gaan pesten of komen in aanraking met
ongewenste contacten via het internet.
Melanie de Kater, schoolmaatschappelijk werkster
verbonden aan De Grote Lier, wil graag met de
ouders en teamleden hierover van gedachten
wisselen en handreikingen geven hoe je als ouder
met de huidige Social Media om kunt gaan.
De koffie/thee staat klaar om 19.45 uur en we starten
om 20.00 uur. De avond zal eindigen tussen 21.30 en
22.00 uur. Wij hopen op een grote opkomst; u bent
van harte welkom!

Middenbouwviering
Op woensdag 23 januari, van 11.45 uur tot 12.30 uur, is
de volgende middenbouwviering.
Deze viering wordt verzorgd door groep 4 van Joy en
Michelle en groep 3 van Tiny. De ouders, opa’s en oma’s
van de kinderen uit deze 2 groepen zijn van harte
welkom om naar de voorstelling te komen kijken. Tot
woensdag.
Joy, Michelle enTiny
Informatie-avond nieuwe leerlingen
Op donderdag 7 februari om 20.00 uur zal de
informatie-avond plaats vinden voor de ouders van
nieuwe leerlingen.
Op deze avond zal informatie gegeven worden over
het onderwijs op De Grote Lier. Wat doen we?
Waarom doen we dat? Hoe doen we dat?
Aansluitend wordt er een rondleiding gegeven door de
school. U kunt uw kind op deze avond aanmelden.
Indien dit niet mogelijk is, kunt u ook op een ander
moment uw kind inschrijven.
Vanaf 19.45 uur staat de koffie/ thee klaar, u bent van
harte welkom! U kunt ’s middags met uw kind een
kijkje komen nemen op school; de deuren staan voor u
open!

Thema catechese: “Slaap”
de lessen godsdienst/levensbeschouwing gaan we ons de
komende weken bezighouden met het onderwerp
‘slaap’. In deze tijd van het jaar hebben veel mensen de
neiging om zich ´s ochtends nog even om te draaien
nadat de wekker is gegaan. Ook de natuur is nog volop in
winterslaap. Mens en dier hebben slaap nodig. Na een
goede slaap is een mensenkind weer fit, herboren en vol
energie om op te staan. Wie uitgeslapen is, ziet veel
nieuwe verrassingen.
Om goed te kunnen slapen, is het nodig om de indrukken
en zorgen van de dag te kunnen loslaten.
Wie slaapt is ook kwetsbaar, minder alert voor gevaar
van buiten en vatbaar voor boze dromen. Om te slapen is
veel vertrouwen nodig. Waar halen kinderen dat
vertrouwen vandaan? Slaap is meestal omgeven met
allerlei vaste gewoonten en rituelen. Van tandenpoetsen
tot een avondgebedje. Zulke gewoonten geven ook de
nodige veiligheid als je ergens anders slaapt. In de lessen
onderzoeken de kinderen wat ze nodig hebben om fijn te
kunnen slapen en wat hen dat vertrouwen geeft.
We gaan met de kinderen in op de betekenis van
dromen. In dromen lijkt alles te kunnen. Vaak kom je
angsten en verlangens op het spoor. Soms zien mensen
in een droom een boodschap, net als Mohammed die zijn
openbaring ontving in een droom. Ook lezen we in elke
bouw een bijbelverhaal over dromen.
Wij hopen met uitgeslapen kinderen op mooie lessen.

Muziekles
Vanaf 29 januari starten er weer nieuwe lessen.
Korte blokfluitcursus voor 5-jarigen
Korte blokfluitcursus voor groep 3, 4 en 5
Dwarsfluitles
Pianoles
Voor meer informatie:
Hilde Desmet
Gediplomeerd docent
Johan van Kleefstraat 12
Molenhoek
024-3568498
www.tuinapraktijk.nl
Wist u dat…..
wij alle kinderen en ouders een goed, gelukkig
en gezond 2013 toewensen?
wij het nieuwe jaar weer goed begonnen zijn?
er in de groepen weer hard gewerkt wordt?
op 18 februari de rapporten weer meegaan en
op 25 en 26 februari de 10-minutengesprekken
zullen plaats vinden?

de rapportageklappers voorzien zullen worden
van een nieuwe kaft met ook ons nieuwe,
prachtige logo er op?
de kinderen van groep 5 t/m 8 hiervoor weer
een tekening mogen maken?
de kinderraad mee mag beslissen welke
tekening voor op de klappers zal gaan prijken?
alle kinderen ook dit jaar weer een eigen
tekening maken die in de klapper komt?
de hoofdingang eindelijk toegankelijk is?
(Esdoornlaan 8)
er vanaf de speelplaats een mooi pad is gemaakt
langs de klas van Henriëtte?
deze groep nu de klas in kan via hun eigen deur
en hal?
we binnenkort meer weten over het vervolg van
de uitbreiding van de speelplaats?
wij u hiervan op de hoogte brengen als er weer
nieuws is?
Maaike (groep 1/2) enorm heeft genoten van
haar zwangerschapsverlof en maandag weer
gaat starten in haar groep?
Femke (groep 5) momenteel aan het genieten is
van haar zwangerschapsverlof?
op 6 februari een thema-avond is van 20.00 u.
tot 22.00 uur. met als thema ‘Social media’?
(zie info in deze Tierelier)
op 7 februari om 20.00 u. een informatieavond
is voor ouders van nieuwe leerlingen? (zie info
in deze Tierelier)
wij de volgende keer weer nieuwe wist-u-datjes
voor u hebben?
Om te onthouden:
25-01 Leerlingen groep 1 t/m 4 hele dag vrij
30-01 uiterste inleverdatum kopy Info
01-02 Tierelier Info
01-02 leerlingen groep 1-2 vrij vanaf 12.00 uur
07-02 inloopmiddag nieuwe leerlingen schooljaar
2013-2014 van 13.30-15.00 uur
07-02 info avond nieuwe leerlingen 20.00-21.15 uur
08-02 leerlingen groep 1-2 vrij vanaf 12.00 uur
08-02 continurooster groep 5 t/m 8 Vrij vanaf 14.00 uur
11-02 t/m 15-02 voorjaarsvakantie
18-02 rapporten
18-02 periodieke hoofdluiscontrole
25-02 10-minutengesprekken
26-02 10-minutengesprekken

