Tierelier info
Molenhoek, 24 mei 2013 -

Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs.

AED training

Eén keer in de twee jaar vragen wij u om de vragenlijst
van de zogenaamde Kwaliteitsmeter in te vullen. Nu
richten we ons wederom tot u met het verzoek om ons
de spiegel voor te houden en de vragen te
beantwoorden. De resultaten van de enquête worden
gebruikt om dingen te verbeteren op De Grote Lier.
Dat kan betrekking hebben op de leerstof, de relatie
leerkrachten – leerlingen, de relatie leerkrachten –
ouders, het begeleiden van leerlingen of de
informatievoorziening naar u als ouders. Het resultaat
van de enquête wordt in de Tierelier Info
gepresenteerd. Het invullen van de vragenlijsten kan
op verschillende manieren en momenten:
U kunt de vragen via de computer
beantwoorden op elke ochtend op de
computers bij de administratie. Dit is ook
mogelijk om na schooltijd te doen.
U kunt de vragen beantwoorden via de
computer tijdens de tienminutengesprekken op
20 juni.
U kunt aan de leerkrachten vragen om een
papieren versie van de vragenlijst.

Donderdagochtend zijn er mensen van het CanisiusWilhelmina Ziekenhuis in groep 7 en 8 geweest. Ze
hebben uitleg gegeven over wat je moet doen als er
iemand een hart stilstand heeft, dan moet je
reanimeren. Dat hebben we op een pop geoefend.
Woensdagochtend 29 mei gaan de kinderen van groep 7
en 8 met nog 2000 andere kinderen proberen een record
te vestigen in het N.E.C. stadion, met een reanimatie
pop. We hopen met zijn allen dat de record poging lukt
en dat het een gezellige dag word.
Anthe en Vera, groep 7

Wij gebruiken uw feedback om ons onderwijs
voortdurend te verbeteren. Vul daarom a.u.b. de
vragenlijst in. Wij danken u alvast heel hartelijk voor
uw medewerking!

-----

Lekkere cakejes groep 7a.
Waarschijnlijk hebben jullie het wel geroken, de kinderen
van groep 7a van Marycke en Renate hebben cupcakejes
gebakken. In onze prachtige nieuwe keuken op school,
met de vaders van Lotte Köpp en Willem van Teeffelen.
Het was heel gezellig en vooral heel lekker! Zelf hebben
we er 1 op school mogen opeten en 1 mee naar huis
genomen Papa’s bedankt, zonder jullie was deze leuke
dag niet gelukt!!!
☺☺☺
Willem en Lotte

-----

Schoolreis
Bijna is het zover. Op 6 juni gaan we op schoolreis naar
Toverland. Voor de kleutergroepen en de groepen drie is
er nog begeleiding nodig: per kleutergroep nog vier
ouders en voor elke groep drie, nog 1 ouder. Ouders van
die groepen, die het leuk vinden om een groepje te
begeleiden, kunnen zich vóór 29 mei bij de
klassenleerkracht opgeven. Als er teveel aanmeldingen
zijn, zal er geloot worden.
Daarnaast willen wij u er nog even aan herinneren om de
oranje shirtjes van de koningsspelen mee te geven aan
uw kind, zodat de kinderen duidelijk herkenbaar in het
park kunnen rondlopen.
Volgende week komt er nog een brief met verder
benodigde informatie over het schoolreisje.
-----

-----

Scouting Don Bosco Mook
Hallo meiden. Houden jullie ook zo van knutselen,
spelletjes doen en ravotten in het bos op
zaterdagochtend? En elke week weer wat anders doen?
In de zomervakantie op kamp met meiden onder elkaar
van je eigen leeftijdsgenoten? Als je denkt dit lijkt me
leuk en gezellig meld je aan. Je mag 3x meedoen om het
zelf mee te maken. We zijn er elke zaterdag van 10.0012.00 uur. Dus meiden van 6 tot 10 jaar kom erbij
Scouting Don Bosco Mook
Kabouterleiding Simone, Karlijn, Marloes en Jennifer
welpenleidingdonbosco@gmail.com

Wist u dat………
Eva, leerkracht groep 1-2, op 2 mei bevallen is
van dochter Sam?
wij Eva en Leon van harte feliciteren en hun heel
veel geluk wensen?
Tiny op 8 mei de trotse oma is geworden van
kleindochter Meike en wij haar en ook opa Will
van harte feliciteren?
u alle kledingzakken (Bag2School en andere
zakken) vanaf woensdagmiddag 29 mei t/m
vrijdag 31 mei 9.00 uur mag inleveren in de
speelzaal? (Ruimte achter de schuifwand in de
aula.)
wij aan u willen vragen de zakken goed te
sluiten?
wij weer hopen op vele zakken en dus vele
euro’s die we goed zullen besteden op school?
wij u natuurlijk weer laten weten wat het
ontvangen bedrag is?
wij uitkijken naar het schoolreisje naar
Toverland op donderdag 6 juni?
de groepen 7/8 en 8 hard aan het studeren zijn
op de teksten en liedjes van de musicals die in
de een na laatste en laatste week uitgevoerd
zullen worden?
Fleur en Roos ter Linden afgelopen woensdag,
op de verjaardag van hun overleden vader
Thomas (vorig jaar april), genoten hebben van
hun droomdag?
deze dag georganiseerd werd door Dream4Kids?
Dream4Kids de negatieve spiraal waar deze
kinderen in zitten onderbreekt door een
Droomdag te organiseren? (zie ook
www.dream4kids.nl )
Fleur en Roos (en zus Anne-Lotte en hun
moeder Barbara) genoten hebben van een
prachtige dag vol verrassingen?
de groepen 8 afgelopen week op kamp zijn
geweest in het Brabantse Elsendorp?
zij hebben genoten van vele leuke en spannende
activiteiten rond het thema “Expeditie
Elsendorp”?
de kampdagen afgesloten zijn met een
spetterend discofeest op school?
wij Floris van Oosterhout, Paul Gerrits (bagage)
en alle fiets- en kookouders willen bedanken
voor hun fantastische hulp?
de groep van Femke en de groep van Joy
dinsdag 28 mei om half 3 weer een bouwviering
verzorgen?
wij de volgende keer weer nieuwe weetjes voor
u hebben?

Dream4kids
Dream4kids is een organisatie voor kinderen met een
trauma. Ons trauma is :vorig jaar in april is onze vader
overleden aan een hartstilstand. Daarom deden we mee
met Dream4kids. Op school werden we opgehaald met
een limousine. Onze klassen kwamen ons uitzwaaien en
opa & oma en een paar vrienden en kennissen. We
werden met de limousine naar de Veerkracht gebracht,
dat is de manege in Heumen. Daar gingen we een klein
rondje op een bijzonder paard. We krijgen 11 privé
paardrijlessen van Dream4kids. Toen gingen we naar een
paardrijdwinkel in Grave. We kregen •paardrijdbroek
•paardrijdlaarzen •cap •zweep •sokken . Toen gingen
we naar Venlo. Daar gingen we lunchen en paardrijden.
Toen gingen we in Nijmegen wokken en kregen we nog
een armband met drukstenen. We kwamen om half
negen thuis. Het was een super dag!!!!
Groeten van Fleur & Roos

Interessant om te weten
24-05 leerlingen groep 1 t/m 4 ’s middags vrij
31-05 leerlingen groep 1 t/m 4 hele dag vrij
06-06 schoolreisje
07-06 Tierelier Info
20-06 studiemiddag Alle leerlingen ’s middags vrij

