Molenhoek 28 juni 2013

3 keer is scheepsrecht
(RECTIFICATIE OP DE VORIGE UITGAVE)

Vakantierooster 2013-2014
Eerste schooldag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
e
2 Pinksterdag
Zomervakantie

12-08
14-10 t/m 18-10
23-12-2013 t/m
03-01-2014
03-03 t/m 07-03
18-04 en 21-04
28-04 t/m 05-05
26-05 t/m 30-05
09-06
14-07 t/m 22-08

Vrije vrijdagen groep 1 t/m 4
13 september, 15 november, 31 januari, 21 februari,
20 juni.
Studiedagen:
woensdag 4 september, donderdagmiddag 14
november, maandagmiddag 13 januari,
donderdagmiddag 13 maart,
maandagmiddag 12 mei, dinsdagmiddag 1 juni
-----

Hier volgt nog het overzicht van de groepen in schooljaar
2013-2014 met hun nieuwe leerkrachten:
1-2 a
Joyce/Bea
1-2 b
Henriëtte/Sylvia v. S.
1-2 c
Caroline/Sylvia L.
3a
Maaike/ Michelle
3b
Henk/Inge
4a
Tiny /Eva
4b
Sandra/ Sylvia v. S.
5a
Astrid
5/6
Anouk/ Femke
6a
Joy/ Inge
6b
David/Michelle
7a
Marycke/Ans
7b
Silvia v. Z./ Carien
7/8
Glenda/Marycke
8
Claudia
-----

Hallo allemaal,
Misschien hebben jullie al gehoord dat Renate Bult
helaas gaat stoppen met werken op De Grote Lier.
Renate gaat gelukkig niet helemaal stoppen met les
geven, want ze gaat naar de Staaij (de school in
Middelaar). Ze gaat daar groep 7/8 doen. Hier doet ze

groep 7a samen met Marycke van Eck-Postma. Wij zitten
nu in groep 7a en wij vinden het daarom ook jammer dat
ze weg gaat, want Renate is altijd een hele leuke juf
geweest. Renate gaat na de zomervakantie naar de
Staaij. En daar begint ze met 4 keer per week te werken
en wat later gaat ze over naar 3 keer per week. Wij
hopen voor Renate dat ze nog een leuke schoolcarrière
krijgt en veel plezier heeft in het les geven! (En misschien
ooit nog eens terug komt!)
Groetjes van Bo en Julia uit groep 7a
----Beste ouders en leerlingen,
Als deze Tierelier info met de kinderen mee naar huis
gaat zit mijn laatste werkweek op de Grote Lier er bijna
op. Tijd voor mij om afscheid te nemen van jullie, omdat
ik volgend schooljaar aan een nieuwe uitdaging ga
beginnen op basisschool de Staaij in Middelaar.
Met veel plezier heb ik gewerkt op de Grote Lier en kijk ik
terug op 12 mooie jaren. Via deze weg wil ik de
leerlingen bedanken voor de gezellige jaren, de ouders
voor hun vertrouwen en mijn collega’s voor de prettige
samenwerking. Bedankt voor de fijne tijd!
Tot ziens, Renate
----Afscheid Vera
Vera van Tienen is het afgelopen jaar een gewaardeerde
collega geweest. Ze heeft met enthousiasme eerst
Maaike en daarna Eva vervangen. Wij bedanken haar
voor haar enorme inzet en wensen haar veel succes toe!
----Eerste Communie 2014
Op dinsdag 8 oktober is er een informatieve ouderavond
voor ouders die overwegen om hun kind de Eerste
Communie te laten doen. Plaats: de sacristie bij de kerk
in Molenhoek (ingang zijkant, aan de Kloostertuin). Tijd:
20.00 uur – 21.30 uur. De communieviering is op zondag
11 mei 2014 in Molenhoek, De communielessen starten
in november en zijn op woensdag- of vrijdagmiddag van
14.00 – 15.15 uur. Bij de inschrijving is er de mogelijkheid
om een voorkeur voor een van beide middagen op te
geven. De ouders van de kinderen in groep 4 zullen in
september hierover nog een brief krijgen. Als u graag
alvast meer informatie wil over de Eerste Communie
kunt u contact openen met Elena Jongen eljongen@xs4all.nl - 024 3583181 of kijken op
www.parochiesmmm.nl bij Catechese – Eerste
Communie.

Vormsel 2014
Komend schooljaar is er voor alle kinderen van groep 8
uit Molenhoek, Mook en Middelaar weer gelegenheid
om het vormsel te doen.
Op dinsdag 22 oktober om 20.00 uur is er voor de ouders
een informatieavond over het vormsel in de sacristie van
de kerk in Molenhoek. De ouders van de kinderen in
groep 8 krijgen begin oktober hiervoor een uitnodiging.
De vormselviering is op zondag 1 juni 2014 in Mook. De
vormsellessen starten in november en zijn vijf keer op
maandag en vijf keer op woensdag van 18.30 uur - 19.45
uur in Molenhoek. Wilt u alvast meer informatie over het
vormsel en de voorbereiding? Neem dan gerust contact
op met Carla Windau - carla.windau@gmail.com - 024
3584250 of kijk eens op www.parochiesmmm.nl bij
Catechese - Vormsel.
----Hallo Jongens en Meisjes,
Het schooljaar 2012-2013 is weer voorbij gevlogen! Ook
afgelopen jaar hebben er weer heel veel kinderen met
veel enthousiasme meegedaan aan allerlei leuke,
uitdagende en leerzame naschoolse activiteiten. Wij
hebben erg genoten van jullie plezier!
Let Op !!
Het Naschoolse Activiteitenprogramma van Doejemee
wordt na de zomervakantie in een nieuw jasje gestoken.
Doejemee bundelt haar krachten namelijk met Sjors
Sportief/Sjors Creatief. Als je wilt kun je alvast een kijkje
nemen op www.Sjorssportief.nl. Hier kun je spelletjes
spelen, puzzels oplossen etc., Ook legt Sjors uit hoe een
en ander werkt In plaats van 2x per jaar een folder,
ontvangen alle kinderen voortaan 1x per jaar een dik
‘Doejemee met Sjors’ boekje. Het is een heel gaaf
boekje waarin alle naschoolse activiteiten uit de
Gemeente staan. Er zit voor ieder kind wel iets bij!! Het
nieuwe naschoolse aanbod start na de herfstvakantie.
Van tevoren komen we nog bij jullie in de klas om de
boekjes uit te delen.
Dus DoejeMee??
Maar eerst een Hele, Fijne, Zonnige Vakantie !!
Met vriendelijke groet,
Team Stichting DoejeMee

Wist u dat…….
 het schooljaar er al weer op zit?
 wij nog iedere dag genieten van ons prachtige
schoolgebouw?
 de wieltjesdag, georganiseerd door KR8 (onze
kinderraad), een groot succes was?
 er volop geskeelerd, geskelterd, gewaveboard en
gefietst werd door groot en klein?
 de musical PECH 13 door de groep van Ans en DE
CLUB VAN LELIJKE KINDEREN door de groep van
Claudia fantastische voorstellingen waren en wij
alle schoolverlaters, Ans en Claudia heel hartelijk
hiervoor willen bedanken?
 kinderen, ouders, familie, vrienden en
leerkrachten hebben genoten van deze
talentvolle toneelspelers, zangers en
zangeressen?
 we óók de musicalhulpouders van Ans willen
bedanken: Edith Severins, Mona Coenen, Astrid
Coenen Ellen Herberts en Annemiek Melchers
én de musicalhulpouders van Claudia: Ingrid
Kruijsbergen , Antoinette Wolters, Jacqueline
Edwards, Maaike Weggeman, Annemarie Eemers
en Caroline Hagemeijer?
 wij deze kinderen op donderdagmiddag met de
hele school hebben uitgezwaaid en wij hun een
heerlijke vakantie toewensen en voor straks een
geweldige tijd en heel veel succes in het
voortgezet onderwijs?
 de workshops donderdagmiddag ook een groot
succes waren?

op de website www.degrotelier.nl vele leuke
foto’s van diverse activiteiten (o.a. kamp en
schoolreisje) te bezichtigen zijn?
 onze website binnenkort in een nieuw jasje
gestoken zal worden?
 wij Vera (vervangster Eva) heel erg gaan missen
en dat wij deze superjuf heel veel succes
toewensen en wie weet tot ziens?
 wij alle kinderen met al hun vakantieverhalen
weer graag zien op maandag 12 augustus?
 wij er weer een prachtig, leerzaam en gezellig
nieuw schooljaar van gaan maken?
 het nog niet zo ver is?
 wij eerst iedereen een fantastische, mooie en
fijne vakantie toewensen?
-----

-----

