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Excuus
De Tierelier Info wordt altijd nagelezen door leerkrachten
op typefouten. Zo is dat ook de laatste keer gebeurd. Het
is dan ook heel vervelend te moeten constateren dat een
foutieve versie uiteindelijk uitgeprint is. Daarvoor bieden
wij u onze excuses aan!
Inzamelingsactie van kleine elektrische apparaten.
Vanaf vandaag (t/m 30 november) kan iedereen zijn
kleine elektrische apparaten op school inleveren.
Toegestane apparaten zijn kleine elektrische apparaten
en (tuin)gereedschappen met een stekker of batterij, die
in een boodschappentas passen en niet gevaarlijk zijn.
Bij deze dozen hangt ook een apparatenlijst.
Let op!
Onderstaande apparaten worden niet meegenomen:
• grote ict-apparaten, zoals computers en
beeldschermen
• apparaten die niet in de inzamelbak passen
• gedemonteerde apparaten en onderdelen van
apparaten.
Waarom willen we dit?
We willen bij de kinderen een blijvende verandering in
houding en gedrag ontwikkelen ten opzichte van het
correct afdanken van e-waste (kleine elektrische
apparaten en energiezuinige verlichting). Elektrische
apparaten horen niet thuis in de vuilnisbak, omdat deze
kunnen worden gerecycled. Dit bespaart belangrijke
grondstoffen voor onze gezamenlijke toekomst.
Kinderpostzegelactie 2013
Elk jaar houdt de groep 8 van De Grote Lier een
Kinderpostzegelactie. De opbrengst gaat dan naar een
goed doel, die kinderen in arme landen helpt. Dit jaar
gaat het geld naar de kinderen in Ethiopië, zodat zij naar
school kunnen en niet meer hoeven te werken. De
kinderen van groep 8 gaan dan langs de deuren en
verkopen postzegels, kaarten of pleisters. Vorig jaar
heeft heel Nederland een recordbedrag van meer dan
11,6 miljoen euro opgebracht!!!! Natuurlijk kan deze
groep 8 het veel beter dus dit jaar nog meer geld! Het is
niet zo dat door de crisis minder verkocht wordt, want in
2011 en in 2012 is er een record gevestigd.
Groetjes, Koen en Lara groep 7/8
Schoolthema
Als schoolthema hebben we dit jaar gekozen voor de
‘kinderboekenweek; ‘Klaar voor de start!’. Wanneer?

Van 2 t/m 25 oktober. We zullen ons deze weken bezig
houden met alles wat met boeken, schrijvers, (voor)lezen
en sport en spel te maken heeft. Op 2 oktober openen
we het thema met het bekendmaken van de naam van
de schoolbibliotheek. Veel kinderen hebben een leuke
naam bedacht. Uit de vele inzendingen is er één naam
gekozen, spannend! Tijdens de opening zal Ingrid van
Elst, leesconsulent van onze school, iets meer vertellen
over de ‘kinderboekenweek’. In de weken die hierop
volgen doen we verschillende gezamenlijke activiteiten,
zoals: boekenleggers maken, circuit rondom boeken,
spelen van gezelschapsspelletjes, een voorleeswedstrijd
en voor de jongere kinderen een tekenwedstrijd.
Tip: Vraag eens aan de groepsleerkracht of u een keertje
mag komen voorlezen bij uw (klein)kind in de klas. U
doet de klas daar een groot plezier mee! Op 25 oktober
sluiten we het thema af met de finale van de voorleesen tekenwedstrijd. Dan zullen ook de gouden en zilveren
penselen en griffels worden uitgereikt.
Het zullen gezellige, leerzame weken worden met veel
leesplezier.
Wij hebben er zin in!
De pauze hap
Deze week hadden we op onze school aandacht voor de
Pauze hap. De Pauze hap is bedoeld om de
kinderen te laten zien dat een gezond tussendoortje
heel belangrijk is. De eerste dag kregen we een banaan .
De tweede dag een stukje komkommer , de derde dag
kregen we een rijstwafel of peperkoek. De vierde dag
gedroogde pruimen en abrikozen. Dit werd allemaal
gesponsord door Albert Heijn.
De laatste dag mogen we zelf iets gezonds meenemen.
We hebben er ook een leuke poster bij gekregen, Hier
staan een aantal voorbeelden van een gezond
tussendoortje op.
We hebben er allemaal heerlijk van gesmuld. Nu maar
hopen dat we altijd een gezond tussendoortje blijven
eten!
Pip en Lotte

Rectificatie m.b.t. stukje over spelletjesmiddag
In de vorige Tierelier stond vermeld : spelletjesmiddag
vrijdag 2 april 2014 11.30-12.30 uur
Dit moet echter zijn woensdag2 april 2014 van
11.30 -12.30u
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.

Overblijven (TSO)
Beste ouders, verzorgers,
U kunt uw kind inschrijven voor overblijven op
www.nokik.nl (soms 2x klikken voordat de site opent).
Daar kunt u na aanmelding inloggen en doorklikken naar
TSO nokki, want daar valt De Grote Lier onder .
Wanneer er administratief structureel iets verandert
voor uw kind bij het overblijven, wilt u daarvoor dan een
mailtje sturen naar admin@nokik.nl
Bijvoorbeeld : een nieuwe dag erbij of een definitieve
verandering van dag, het aanvragen van een
strippenkaart of het opzeggen van een vaste dag.
Na inschrijving kunt u online aangeven of uw kind wel of
niet komt overblijven op tsodegrotelier@kion.nl U kunt
echter ook een briefje in de TSO brievenbus gooien voor
incidenteel aanmelden of afmelden van kinderen die al
ingeschreven zijn en overblijven met een strippenkaart.
Deze brievenbus hangt bij de voordeur naast de balie van
de administratie. Vooral afmelden is belangrijk om het
onnodig zoeken van een kind te voorkomen.

Overblijven op vrijdag:
Kinderen kunnen vanaf groep 5 ook overblijven op
vrijdag. Wanneer u hiervan wekelijks gebruik wilt maken,
wilt u dit dan doorgeven bij admin@nokik.nl? Dan komt
uw kind vast op de lijst te staan en weet ik hoeveel
personeel ik kan inzetten. Wanneer uw kind dan toch
een keer op vrijdag thuis wil lunchen, wilt u hem of haar
dan even afmelden anders gaan we onnodig op zoek
naar uw kind. Overblijven op een strippenkaart op vrijdag
kan natuurlijk ook! Dan graag even per mail aanmelden
op tsodegrotelier@kion.nl.
Graag willen wij u nog het volgende vragen:
Wilt u, in het kader van het thema gezonde
voeding, de broodtrommels met gezonde
dingen zoals brood, groente en fruit vullen?
Vooral bij de kleuters krijgen we soms te maken
met scheve gezichtjes wanneer het ene kind wel
iets lekkers meekrijgt en het andere kind niet.
Voor incidentele aanmeldingen (bijvoorbeeld
een kind komt een extra dag op de
strippenkaart) of voor andere vragen kunt u
mailen naar: tsodegrotelier@kion.nl
Belangrijk daarbij is om te vermelden:
Voornaam en achternaam van het kind
Klas (met daarbij A, B of C, of de naam van de
leerkracht)
En niet alleen de dag (bijv. donderdag) maar ook
de datum.
Om misverstanden te voorkomen: wilt u ook
even aangeven of het kind juist wel of juist niet
komt?
U kunt in uw mailtje voor de hele week invullen,
slechts 1 week vooruit.

Mocht u nog vragen of problemen hebben over het
overblijven dan hoor ik het graag: u kunt mij bereiken op:
06-51690297 of mailen op: tsodegrotelier@kion.nl
Jet Wiltingh
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Bericht uit de parochie.
Op zondag 6 oktober om 11 uur, is weer de eerste
gezinsviering van dit schooljaar.
Het thema van de viering is: “Geef ons meer geloof”.
Jezus zei tegen zijn vrienden: “Jullie kunnen meer dan je
denkt, als je er maar in gelooft! Een van de mensen die
ons dat liet zien was Franciscus, de grote dierenvriend. In
de viering zullen we nog meer over hem horen.
Het nieuwe kinderkoor zal tijdens de viering laten horen
welke liedjes ze allemaal al geoefend hebben. Komen
jullie ook?
Werkgroep gezinsvieringen.
Vriendinnenavond scouting Don Bosco Mook
Hallo jij daar,
ben jij een meisje tussen de 10 en 14 jaar? En heb jij zin
om elke vrijdagavond rond te rennen in de bossen,
gezellig te kletsen met vriendinnen, beautyavondjes te
organiseren, lekker te knutselen, verschillende spelletjes
te spelen of een sinterklaasweekend te houden en
uiteindelijk nog af te sluiten met een super gaaf kamp?
Dan ben jij perfecte match met ons. Wij zijn namelijk de
gidsen van scouting Don Bosco Mook en doen dat soort
leuke dingen elke vrijdagavond van 19.00 uur tot 21.00
uur. Wij willen jullie graag uitnodigen voor ons speciale
vriendinnenavondje op vrijdag 11 oktober van 19.00 uur
tot 21.00 uur in de blokhut D’n Urste Kiek. Mocht je het
leuk vinden, dan kun je dit laten weten via
gidsendonbosco@hotmail.com
Hopelijk tot dan!!
Groetjes van de Gidsen en onze leiding Lotte Hendriks,
Kim van Summeren en Anouk Poos
P.s. Kun je 11 oktober niet? Dan ben je een andere
vrijdag ook van harte welkom. Ook dit kun je laten weten
via gidsendonbosco@hotmail.com. Ook voor andere
vragen kun je contact opnemen via dit emailadres.
Wist u dat……
vanmorgen de Jeugdraadverkiezing van
Carnavalsvereniging De Meulenwiekers heeft
plaatsgevonden?
dit blaadje echter al vermenigvuldigd was,
voordat de namen bekend werden gemaakt?
wij u de volgende keer verder zullen informeren
over deze club van enthousiaste feestneuzen?
Destion overeenstemming heeft bereikt met
bouwbedrijf Janssen de Jong uit Venlo over het

afbouwen van de woningen rondom onze
school?
daarna ook de speelplaats verder uitgebreid zal
worden met onder andere een voetbalplek?
wij erg blij zijn met dit goede nieuws?
wij hopen dat u nog steeds kleding en andere
bruikbare spullen aan het verzamelen bent voor
onze actie Bag2School? (www.bag2school.com )
wij de blauwe zakken volgende week op school
verwachten en dan ook zullen verspreiden?
U de spullen ook in andere stevige, gesloten
zakken mag inleveren op 30 en 31 oktober en 1
november?
wij de volgende keer weer nieuwe wist-u-datjes
voor u hebben?
Belangrijke data
7 en 8 oktober: 10-minutengesprekken
11 oktober Tierelier Info
14 t/m 18 oktober: herfstvakantie
4 november: ophalen zakken Bag2School
6 november bouwviering onderbouw
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
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