Tierelier info
Molenhoek – 20 december 2013

Fijne feestdagen!

Bericht uit de parochie

Het team van De Grote Lier wenst alle ouders en
kinderen héle fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig
2014! We danken alle ouders die in 2013 hun grote inzet
en betrokkenheid voor de school hebben getoond en
hopen dat we in 2014 wederom van uw hulp mogen
genieten!

Uitnodiging Kinderzegen:
‘Gezegend onderweg’
Graag willen wij alle kinderen tot
en met 6 jaar met (groot)ouders
van harte uitnodigen voor een
speciale kinderzegen. Een zegen is
een teken van Gods nabijheid en
liefde en geeft je bescherming en
kracht.

Informatieavond andere schooltijden.
Bij deze nodigen we u nogmaals van harte uit voor de
informatieavond andere schooltijden op 14 januari. De
avond begint om 20.00uur. Er bestaan een aantal
modellen van andere schooltijden. Als we naar andere
schooltijden zouden gaan, lijkt het vijf gelijke
dagenmodel het meest passend. Meer informatie over
andere schooltijden vindt u op de website
www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl
We hopen van harte dat u in de gelegenheid bent om te
komen!
Kerst
Wij willen alle ouders bedanken die geholpen hebben om
de school in kerststemming te brengen. We hebben er
met zijn allen van genoten. Speciaal dank voor de heer
Fleuren (de vader van Joran) die voor een enorme
kerstboom op het plein heeft gezorgd. En Inge, Marianne
en Patricia die meegewerkt hebben in de
kerstcommissie. Naast het zorgen voor het drinken en
beschuit met muisjes hebben zij ons enorm geholpen
met de organisatie van alles. Natuurlijk willen wij ook
‘onze’ Erik bedanken voor al zijn inzet en tijd!
Het kerstdiner was een gezellig, leuk samenzijn. We
hebben heerlijk gesmuld van de verschillende hapjes die
klaargemaakt waren door de kinderen en hun ouders.
Na afloop heeft iedereen flink meegezongen met het
koor Eigenwijs, dat ook dit jaar weer belangeloos voor
een super sfeer heeft gezorgd. Het spellencircuit op
vrijdagochtend was een leuke afsluiting van deze
kerstperiode. Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en
een gelukkig 2014!
Tiny, Ans, Caroline en Maaike

Datum/tijd: zondag 12 januari van 16.00 uur tot 17.00
uur
Plaats: pastorie in Mook (De Hove 1, naast de kerk)
Meenemen: doopkaars(en) van uw kind(eren)
Programma: welkom - Bijbelverhaal ‘Zacheus’ - samen
naar de kerk voor de Zegen en liedjes zingen knutselwerkje voor de oudere kinderen - limonade en
koffie/thee met wat lekkers!
Aanmelden kan - tot uiterlijk begin januari - bij Carla
Windau, Keizershof 60 Molenhoek, T: 024 3584250, E:
carla.windau@gmail.com
In verband met de organisatie graag de naam en leeftijd
van uw kind(eren), het aantal volwassenen en uw
telefoonnummer vermelden.
Hartelijke groet en graag tot dan, Pastoor Rudo Franken,
Elena Jongen en Carla Windau

Bericht van de Meulenwiekers
Het bestuur, de senaat en de jeugdcommissie van
carnavalsvereniging ‘De Meulenwiekers’ nodigen jullie
uit op de receptie van
Prins Thimo d’n Urste
zaterdag 4 januari 2014 van 19.11 tot 20.11 uur
Aansluitend vindt de receptie plaats van Prins Marc d’n
Urste. Wij zien jullie graag in gemeenschapshuis ‘De
Wieken’, Esdoornlaan 5 te Molenhoek.
We wensen iedere Kuulengatter een gelukkig en
carnavalesk 2014!

we samen op het plein heel mooi hebben
gezongen met koor Eigenwijs?
wij dit Molenhoekse koor heel erg willen
bedanken voor de muzikale ondersteuning?
Brandon uit groep 3 na de kerstvakantie ons
gaat verlaten?
wij zijn lieve snoet en hulpvaardigheid in de klas
zullen missen?
wij hem heel veel plezier en succes wensen op
de nieuwe school?
wij iedereen hele gezellige feestdagen
toewensen, een heerlijke vakantie en een goed
begin van 2014?
Wij de volgende keer weer vele nieuwe wist-udatjes voor u hebben?

Belangrijke data:

Wist u dat……………..
dit al weer de laatste Tierelier is van 2013?
het kerstfeest donderdagavond weer een groot
succes was?
de kerstcommissie hard heeft gewerkt om er
weer een mooi feest op school van te maken?
wij daarom de leerkrachten Ans, Caroline,
Maaike en Tiny en de ouders Inge Siebers,
Marianne van de Kar en Patricia Pulles heel
hartelijk willen bedanken?
wij ook de vele andere ouders willen bedanken
die onze school prachtig versierd hebben met
giga veel lampjes, lichtsnoeren, en vele andere
sfeervolle kerstversieringen?
Erik ook flink de handen uit zijn mouwen heeft
gestoken?
hij de grote kerstboom op het plein heeft
vastgezet en voorzien heeft van lampjes?
wij steeds weer erg blij zijn met zijn gouden
handen en engelengeduld?
de kinderen samen met hun juf en/of meester
weer hebben genoten van de gezellige sfeer en
lekkere hapjes?

23 december t/m 3 januari 2014 kerstvakantie
06 januari periodieke hoofdluiscontrole
10 januari Tierelier Info
13 januari maandagmiddag,
studiemiddag Alle leerlingen vrij
14 januari Informatieavond andere
schooltijden 20.00 uur
31 januari vrije vrijdag groep 1 t/m 4

