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Klasseninformatieavonden
U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond in
de groep van uw kind. Tijdens deze avond worden
praktische zaken besproken en wordt er over de
methodes en de organisatie verteld.
De avonden starten om 20.00u. Voor de komende week
staat nog gepland de avond voor de groepen 4 deze is
dinsdag 3 september.
Bouwvieringen Middenbouw
Ook dit schooljaar bent u weer van harte welkom op de
vieringen van de middenbouwgroepen in de aula van “De
Grote Lier”. De ouders, opa’s en oma’s, de oppas of
andere fans van de kinderen die optreden, zijn van harte
welkom!
Hieronder vindt u de data en tijden: noteert u deze alvast
in uw agenda!
Maandag 16 sep. 14.30 u.:
groep 5 van Astrid en groep 4 van Sandra/Sylvia
Dinsdag 8 okt. 14.30 u.:
groep 4 van Tiny/Eva en gr 3 van Henk
Woensdag 20 nov. 11.45 u.:
groep 3 van Maaike/Michelle en groep 5 van
Femke/Anouk
Vrijdag 21 maart. 11.15 u.:
groep 4 van Eva/Tiny en groep 5 van Astrid
Maandag 14 april. 14.30 u.:
groep 5 van Anouk/Femke en groep 3 van Henk
Donderdag 22 mei 14.30 u.:
groep 4 van Sandra/Sylvia en groep 3 van
Michelle/Maaike
In de maanden februari en juni organiseren we ook nog
een Open Podium voor de kinderen uit de
middenbouwgroepen die graag iets willen laten horen of
zien aan de andere kinderen.
Deze vieringen zijn zonder ouders.

Andere schooltijden
Binnen de stichting SKOMeN, waartoe De Grote Lier
behoort, zijn er inmiddels drie scholen, die met ingang
van dit schooljaar overgestapt zijn naar andere
schooltijden, te weten het vijfgelijkedagenmodel. Zij zijn
een pilot binnen de stichting en wij kunnen dan ook van
hun ervaringen profiteren. Aan het einde van vorig
schooljaar is aan de leraren, de leden van de ouderraad
en medezeggenschapsraad een film vertoond die gemaakt

is op de Vonder in Venzelderheide. Op die film vertelt een
school uit Beek over hun ervaringen met het
vijfgelijkedagenmodel. Hierna is besloten om een
werkgroep te starten waarin ouders en leraren nog meer
informatieverzamelen die op een informatieavond aan
ouders gepresenteerd zal worden. Tijdens een eerdere
informatieavond op De Grote Lier is gezegd dat we ouders
tijdig zullen informeren, opdat werkende ouders dit ook
op tijd met hun werkgevers kunnen afstemmen. Wij
hopen van harte dat bij de eerstvolgende
informatieavond veel ouders aanwezig zullen zijn, zodat
we iedereen goed kunnen informeren. In de Tierelier Info
zal de datum van deze avond vermeld worden. De
besluitvorming wordt voorafgegaan door een
ouderenquete. Pas daarna kan een besluit genomen
worden. Heeft u nog vragen over andere schooltijden of
over het besluitvormingsproces dan bent u van harte
welkom bij Lisette Frietman.
Studiedag 4 september: SWPBS
Op de studiedag op woensdag 4 september gaan wij aan
de slag met het nieuwe onderwerp ‘SWPBS’, een afkorting
van SchoolWide Positive Behavior Support ofwel: Goed
gedrag kun je leren!
Hier alvast enige informatie.
PBS rust op 5 pijlers:
1. Schoolbreed werken aan leren en gedrag vanuit
gedeelde waarden.
2. Preventie staat centraal: zoveel mogelijk voorkomen
van gedrags- en leerproblemen.
3. Positieve insteek: versterken van goed gedrag aan de
hand van heldere, eenduidige verwachtingen t.a.v.gedrag.
4. Planmatige, systematische aanpak.
5. Samenwerking met ouders en andere partners in de
Brede School.
Effecten van PBS
Onderzoek uit de Verenigde Staten toont aan uit dat het
PBS-model, mits goed geïmplementeerd, onder andere de
volgende positieve effecten heeft:
• Het aantal gedragsincidenten neemt af.
• Leerresultaten verbeteren.
• Effectiviteit en efficiëntie van organisaties verbeteren.
• Betrokkenen ervaren het schoolklimaat als positief,
veilig en voorspelbaar.
• Leraren rapporteren minder pestgedrag en ervaren een
gezonder werkklimaat.
Na de studiedag informeren we u verder over PBS en
laten we u weten welke stappen wij gaan zetten.

MOLENHOEKDAG 2013
In het weekend van 7 en
8 september is het weer Molenhoekdag een regio
evenement voor jong en oud. Naast de gebruikelijke
formule van braderie, optredens, sport en spel is er ook
een zeer aantrekkelijk programma voor de jeugd.
Op zaterdag is er de kindervrijmarkt voor de in- en

Tijdens Nationale Burendag, op zaterdag 21 september,
kun je bovendien je eigen spandoeken maken voor jezelf,
je ouders, je vrienden of je buren. ’s Middags tussen
13.30-15.30 uur staan alle benodigde materialen klaar op
het winkelplein. Die middag kunnen de deelnemende
straten ook hun gratis gedrukte spandoek afhalen.
Kijk voor meer informatie op de site en schrijf je in op
www.molenhoeksmakkie.nl.
Spar Janssen Kidsun? MAKKIE!

Verder is er de ‘Van der Valk run’ een hardloopwedstrijd
voor kinderen, waar alle kinderen per leeftijd groep aan
deel kunnen nemen tegen een vergoeding van € 1,00.
Op zondag is er de kinderklusmarkt voor het bedrag van
€ 7,00 (voorverkoop bij SPAR Janssen vanaf maandag 26
aug, op de dag zelf €8,00) kunnen kinderen hier aan
deelnemen en zich de hele middag vermaken met
diverse activiteiten zoals; pony rijden, schminken,
draaimolen, springkussens en knutselen. Een broodje
knak + appel + ijs + limonade is inbegrepen.
Kortom een bezoek meer dan waard!
Kinderkluskaarten zijn verkrijgbaar bij de Spar in
Molenhoek, tevens kunt u zich daar inschrijven voor de
kindervrijmarkt.
Voor meer info www.molenhoekdag.nl

Spar Janssen KIDSRUN
En, heb jij je ook al ingeschreven voor de Kidsrun van
Molenhoeks Makkie? Deze Kidsrun van 2,3 km vindt
plaats op 20 oktober, vóór de 5 en de 10 km van
Molenhoeks Makkie. Je hebt nog genoeg tijd om te
trainen en als je wilt kunnen wij je daar een handje bij
helpen. Noteer alvast op de kalender: op woensdag 2 en
woensdag 9 oktober organiseren we weer twee
trainingen. Een van die trainingen zal net als vorig jaar
weer verzorgd worden door toploopster Miranda
Boonstra.
Om te kijken of je al goed in vorm bent, doe je natuurlijk
zaterdagmiddag 7 september mee met de Van der Valk
run op Molenhoekdag. De dag erna vind je de stand van
Molenhoeks Makkie bij Molenhoekdag. Denk jij dat je al
helemaal klaar bent voor de Kidsrun? Dat mag je dan
laten zien bij onze wedstrijd touwtje springen!
Tijdens Molenhoekdag kun je ook alvast een spandoek
zien van de Buuv Burencompetitie: er is
dit jaar een prijs voor de snelste straat van Molenhoek,
én een voor de straat uit Molenhoek met de meeste
deelnemers! Iedere straat met minimaal 5 deelnemers
krijgt een gratis spandoek met de naam van je straat.
Trommel dus al je buren op en zorg ervoor dat jullie met
zoveel mogelijk mensen mee gaan doen, jong en oud!

Thema catechese/ levensbeschouwing: Spel
Het schooljaar is weer begonnen. Dat is weer even
wennen. Sommige kinderen hebben liever vrij om te
kunnen spelen, andere kinderen vinden het juist prettig
om weer naar school te gaan. Het ritme van een
schooldag en kunnen spelen met klasgenootjes doet hen
goed. Spel speelt immers een grote rol in het leven en de
ontwikkeling van kinderen. Kinderen kunnen heerlijk
opgaan in hun spel. Ze bootsen de werkelijkheid na en
oefenen al doende met het echte leven. Hoe en op wat
voor manier gaan de kinderen ontdekken tijdens de
komende lessen godsdienst/levensbeschouwing met als
onderwerp ‘spel’.
Waar kinderen samen spelen, leren ze rekening houden
met anderen. Bovendien moeten ze het eens worden
over de regels. We laten hen nadenken over hun eigen
spel. Net als in het echte leven kun je in een spel winnen
of verliezen. Waarom de een wel, de ander niet? Dat is
een levensvraag. Een spel is een veilige manier om met
de teleurstelling van verlies te leren omgaan.
Samen spelen betekent soms ook buitensluiten. Wat dat
betekent en welke oplossingen er zijn, onderzoeken de
kinderen met het Bijbelverhaal van Zacheüs.
Doen alsof is een vorm van spel waarmee kinderen zich
leren verplaatsen in situaties en gevoelens van andere
mensen. Naast dramaspelletjes spelen we om die reden
het bijbelverhaal van de Barmhartige Samaritaan na met
de kinderen.
Samen spelen geeft ook een gevoel van saamhorigheid
en dit gevoel proberen we in het nieuwe schooljaar te
versterken.
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Onderwijs en autisme.
Vanuit School Maatschappelijk Werk werden wij
geattendeerd op het volgende:
Themabijeenkomst
Onderwijs en Autisme: ‘Van basis naar voortgezet’
Waar let u op als u zoekt naar vervolgonderwijs voor uw
kind met autisme. Een onderwijsconsulent en een
medewerker van het Autisme en Onderwijs Steunpunt
informeren u hierover.
Ook is er ruimte voor onderlinge uitwisseling.
Wanneer:
woensdag 2 oktober 2013
19.30 uur – 21.30 uur
(zaal open: 19.15 uur)
Waar:
De Kleppenburg,
Europaplein 4 in Oefelt.
Aanmelden:
Stuur voor 30 september een e-mail
aan info@mee-nob.nl met daarin uw
naam en het aantal personen (of bel
naar 0413-334733)
Kosten:
Deelname is gratis, consumpties voor
eigen rekening.

‘Boek je toekomst!’
‘Boek je toekomst’ is het thema van de Week van de
Alfabetisering 2013. Tijdens deze week vraag Stichting
Lezen en Schrijven aandacht voor laaggeletterdheid. In
Nederland zijn er 1,1 miljoen volwassen mensen die
moeite hebben met lezen en schrijven. Het gaat niet
alleen om ouderen, maar ook om jongeren en
volwassenen. Daarom is aandacht voor taal zo belangrijk!
Ook bij jonge kinderen. 2013 is niet voor niets
uitgeroepen tot het jaar van het voorlezen!
Het samen een boekje lezen en voorlezen zijn belangrijk
voor de taalontwikkeling van een kind. Voorlezen heeft
een positief effect op woordenschat, spelling, tekstbegrip
en leesattitude. Op school is hier veel aandacht voor,
maar het is ook leuk en goed om ook thuis regelmatig
voor te lezen. Voor nog meer plezier en gezelligheid een
aantal voorleestips:
- Maak elke dag even tijd om te voor te lezen.
- Kies een boek dat past bij de interesse van uw kind.
- Speel in op reacties.
- Geef uitleg over moeilijke woorden.
- Lees het zelfde boek vaker voor.
- Lees ook 10 plussers voor.
Voor ouders die moeite hebben met taal- reken- en
computervaardigheden zijn er speciale cursussen. Veel
ouders volgen al een cursus omdat ze hun kinderen beter
willen helpen en daardoor hun kinderen een betere kans
geven op school. De lessen zijn op eigen niveau en tempo
in kleine groepen.

U vindt ons in SCC Maldensteijn, Kerkplein 8, Malden
Kosten van onze cursus zijn € 40,- per schooljaar.
Meldt u aan bij ROC Nijmegen U kunt gelijk beginnen!
ROC Nijmegen, Basiseducatie, 024 – 8904728 / 0900 – 9509,
verkoop@roc-nijmegen.nl

Wist u dat…..
de Kinderboekenweek start op woensdag 2
oktober?
het thema dit jaar is “Klaar voor de start!”?
dit ons schoolthema wordt?
U hier binnenkort meer over hoort?
we een inloopavond organiseren op 17
september van 17.30 – 18.30 uur?
U dan van harte welkom bent om met uw
kind(eren) een kijkje in de klas(sen)/school te
nemen?
opa’s en oma’s of de oppas natuurlijk ook
welkom zijn?
er nog vele gevonden voorwerpen, zoals goede
gymschoenen, t-shirts, jasjes, tassen,
broodtrommels en nog diverse winterrestanten
(o.a. ook een skibroek), in de gang bij de
hoofdingang/aula liggen?
een Gameboy Nintendo Advance op de
speelplaats gevonden is en de rechtmatige
eigenaar deze kan komen ophalen bij Lisette?
wij alle gevonden voorwerpen as. dinsdag
zullen opruimen en zullen verplaatsen naar de
blauwe zak van Bag2School? (voor info: zie
www.bag2school.com)
deze zakken (u krijgt deze vóór de
herfstvakantie) weer ingeleverd kunnen worden
van woensdag 23 oktober 8.30 uur tot vrijdag 25
oktober 8.30 uur in het speellokaal bij de aula?
wij de volgende keer weer nieuwe wist-u-datjes
voor u hebben?
Belangrijke data
4 september: studiedag team, alle leerlingen vrij
12 september Tierelier Info
13 september: vrije vrijdag groepen 1 tot en met 4
7 en 8 oktober: 10-minutengesprekken
14 t/m 18 oktober: herfstvakantie
14 november: studiemiddag alle leerlingen vrij
15 november: vrije vrijdag groepen 1 tot en met 4
5 december: Sint op school
20 december: continurooster groep 5 t/m 8

Gratis proefles Tennis
Wel eens getwijfeld of tennis iets voor je is? Probeer het
gratis uit tijdens de kennismakingsles op woensdag 18
september van 14.00-15.30 uur. De les is bedoeld voor
kinderen van 5 jaar en ouder en wordt gegeven door
onze enthousiaste trainer Carli Wischhoff. Aanmelden is
niet nodig. Tennisvereniging “De Wiekslag” vind je in het
Lierdal in Molenhoek. Kijk ook op www.tvdewiekslag.nl
voor onze speciale Molenhoekdag acties met een jeugdlidmaatschap voor € 15,- tot april 2014 en 15
winterlessen voor € 90,-. Want ook in de winter kan er
gewoon getennist worden op onze all weather banen.
Graag tot woensdag 18 september! Vragen? Mail ze naar
jeugdcommissiewiekslag@gmail.com.
Met sportieve groet,
De jeugdcommissie van TV de Wiekslag

