25 april 2014

Aan de slag met techniek!
Alle groepen gaan binnenkort een techniekcircuit
draaien. De onderbouw gaat in de week van 12 t/m 16
mei aan de slag met techniek. In de week van 19 mei
t/m 23 mei is de middenbouw aan de beurt. En als
laatste gaat de bovenbouw van 16 t/m 20 juni aan de
slag. De kinderen zullen verschillende vormen van
techniek leren kennen. Wij hopen dat er flink wat
tandwieltjes gaan draaien!
----Inloopavond ouderraad – do. 8 mei 19.30 - 20.00

De Ouderraad heeft sinds begin dit jaar een nieuw lid:
Carlijn van As.
Wilt u kennis maken met haar en de overige leden van
de ouderraad, wilt u weten wat de ouderraad voor u en
uw kinderen doet en hoe uw ouderbijdrage besteed
wordt, grijp dan nu uw kans en bezoek onze
laagdrempelige inloopavond, op school in de
teamkamer! Laat het ons graag even weten en stuur een
e-mail, met daarin uw naam en onderwerp
“Inloopavond”, naar ouderraad@degrotelier.nl, of
deponeer een notitie in onze brievenbus tegenover de
receptie bij de hoofdingang.
Frank Bemelmans (ouderraad)
----Kinderen voor Kinderen Molenhoek
Op 1 november a.s. willen wij (ondergetekenden) een
benefietconcert “Kinderen voor Kinderen” organiseren
t.b.v. kinderen in Syrië. Marloes zag een reportage over
kinderen in Syrië. Ze was hier zo door geraakt, dat zij
besloot iets daadwerkelijk te willen doen en daarbij
zoveel mogelijk kinderen te betrekken.

Zij vroeg Mariëtte voor de muzikale leiding en samen
zijn wij hard aan de slag gegaan.
Na de Meivakantie, op dinsdag 6 mei, zullen wij alle
klassen van groep 3 t/m groep 7 bezoeken en uitleg
geven over ons project. De kinderen krijgen dan een
brief met opgavestrookje mee naar huis. We richten ons
op genoemde groepen, maar alle kinderen die graag
mee willen doen, zijn welkom! We willen een groot koor
vormen en een mooi concert neerzetten. De
begeleidende band is al gevonden! Verdere invulling kan
ook door solozang en/of dans, afhankelijk van de
kwaliteiten van de kinderen die zich aanmelden. Vanaf
juni beginnen de repetities op woensdagmiddag na
school tot 13.45u. Na de zomervakantie gaan deze
repetities door en zullen er ook enkele repetities op
zaterdag zijn (met bandbegeleiding). De uitvoering zal
op zaterdag 1 november zijn tussen 15.30u en 17.00u.
Wij hopen op vele aanmeldingen om er samen een mooi
project van te maken, waar nog lang over nagepraat
wordt!
Marloes Heemskerk
Mariëtte Thijssen
----Rijksmuseum
17 April 2014
Onze klas ging donderdag met de klas van Carien en
Silvia naar het Rijksmuseum. Donderdagochtend werden
we opgehaald door de bus. We reden naar het
Rijksmuseum. Toen we aankwamen werden we
verdeeld in groepjes en die kregen een rondleiding. We
kregen de paar hoogtepunten te zien, zoals De
Nachtwacht, Het Melkmeisje en de poppenhuizen.
Tijdens de rondleiding vertelde de leider ons informatie
over de kunstwerken. We hebben veel geleerd en
gezien. Na de rondleiding gingen we terug naar school.
Groetjes,
Marleen en Eva uit de klas van Glenda en Marycke.
-----

Snuffel lessen blokfluit
Wil je misschien muziek gaan maken, maar wil je eerst
proberen of je het leuk vindt?
Dan komt nu de kans in de praktijk van Mariëtte Thijssen
om een start te maken met muziek en noten lezen.
Vanaf vrijdag 6 juni kunnen kinderen van groep 3 en 4,
vijf lessen blokfluit volgen. Het zijn vijf opeenvolgende
vrijdagen (t/m 4 juli) om 14.15u of 14.45u. De les duurt
een half uur. Kosten zijn € 20,- bij een groepje van 5
kinderen, inclusief lesmateriaal, exclusief blokfluit.
Aanmelden kan via: info@mtmuziekatelier.nl of
telefoon: 3880007. Of op het schoolplein!
----Hoofdluiscontrole
Maandag 12 mei is er weer een hoofdluiscontrole.
(Maandag 5 mei is namelijk nog een vrije dag.)
De vorige keer waren niet alle ouders aanwezig die zich
hiervoor opgegeven hebben. Daardoor duurde het vrij
lang voordat alle kinderen gecontroleerd waren.
Wij willen daarom vragen of u allen op deze ochtend om
8.30 uur op school wilt zijn, zodat wij vlot de controles
kunnen doen.
Kunt u écht niet? Misschien kunt u vervanging zoeken
en een andere ouder vragen die uw taak even wil
overnemen. Lukt dat niet, dan heel graag afmelden bij
Ellen Koopman. Haar e-mailadres is:
ellenkoopman@hetnet.nl (Zij neemt de taak voorlopig
over van Lenneke Peters.) Wij hopen weer op een grote
opkomst van ouders, zodat alle kinderen snel
gecontroleerd zijn! Kunt u inmiddels wél meehelpen op
een maandag na een vakantie, dan kunt u zich ook bij
Ellen Koopman aanmelden. Wij missen nog ouders uit
groep 3 van Henk en groep 7 van Ans/Marycke.
Ellen, heel hartelijk dank voor jouw extra inzet en
natuurlijk ook weer onze dank aan alle hulpouders!

Wist u dat….
de Koningsspelen weer een enorm succes
waren?
de school van binnen en van buiten weer
prachtig versierd was door stagiaire Suzanne en
Carlijn (moeder van Hidde en Laus)?
heel veel kinderen in de nationale kleuren naar
school zijn gekomen?
we de dag gestart zijn met een gezellig en
lekker ontbijt?
we daarna vol energie aan de slag gingen in
gemixte groepen?
er actief werd deelgenomen aan de
verschillende spellen?
we het dit jaar gelukkig allemaal droog zijn
gebleven?
dit ook niet zo verwonderlijk is, aangezien we
de spelen binnen hebben gespeeld?
u de blauwe Bag2Schoolzak bij deze Tierelier
krijgt om weer te vullen? (Graag alles in goede
staat: zie ook www.bag2school.com. Schoenen
aan elkaar vastmaken a.u.b.)
u de zakken iedere maandag en woensdag in de
maand mei en in de eerste week van juni kunt
inleveren in de buitenberging bij de klas van
Henriëtte? (De spullen mogen ook in andere
goed dichtgemaakte zakken gedaan worden.)
de zakken opgehaald zullen worden op
donderdag 5 juni na 13.00 uur?
maandagmiddag 12 mei een studiemiddag
gepland is, waarin we onze
schoolverbeterplannen zullen bespreken en
ook verder werken aan PBS: Positive Behavior
Support?
dinsdag 13 mei de ouderavond plaats vindt
over de andere schooltijden?
u weer van harte welkom bent om mee te
denken en te discussiëren over dit onderwerp?
wij iedereen een hele fijne, hopelijk zonnige
vakantie toewensen?
wij de volgende keer weer nieuwe wist-u-datjes
voor u hebben?
-----

----Goede daden

Belangrijke data

De afgelopen twee weken zijn veel kinderen flink in de
weer geweest om een goede daad te verrichten. De
kinderen die geholpen hebben, maar ook zeker de
mensen die geholpen zijn, hebben hier een erg goed
gevoel aan overgehouden. Op school hebben we hier
vaak over gesproken. In verschillende klassen is
zichtbaar gemaakt wat er allemaal gedaan is voor deze
actie: foto’s, brieven en bedankjes. Dit was erg mooi om
te zien. De actie op school is nu officieel afgelopen, maar
we hopen dat jullie deze goede daden toch voort zullen
zetten. Want…….. Als je een vriend nodig hebt, zorg dan
dat je er een bent!

25 april koningsdag continurooster groep 5 t/m 8 tot 14.00 uur
28 april t/m 05 mei meivakantie
04 mei Dodenherdenking in Mook aanvang 18.00 uur kerk
Mook einde 20.30 uur
05 Bevrijdingsdag
09 mei Tierelier Info
12 mei periodieke hoofdluiscontrole
12 mei alle leerlingen ’s middags vrij i.v.m. studiemiddag
team
13 mei ouderavond ‘andere schooltijden’

