9 mei 2014

Informatieavond andere schooltijden

Groepsverdeling

Dinsdag 13 mei begint om 20.00 u de informatieavond
over andere schooltijden.
De directeur, een leerkracht en een ouder van ‘Het
Telraam’ te Oeffelt vertellen over hun ervaringen.
Tevens krijgt u informatie over het aanbod van de
buitenschoolse opvang. De voorzitter van de MR zal u
informeren over de ouderraadpleging.

Wij informeren u graag over de groepen die volgend
schooljaar gemaakt zullen worden.
Op basis van het totale aantal leerlingen ontvangt de
school bekostiging van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen voor de personele bezetting.
Op grond van deze inkomsten maken we volgend jaar 15
groepen.
Net als vorige jaren kijken we naar het aantal leerlingen
per jaargroep. We streven ernaar om de leerlingen zo
gelijkmatig mogelijk te verdelen over de groepen. Tevens
heeft het onze voorkeur om de groepen 3 en 4 relatief
klein te houden omdat daar de basis voor de verdere
schoolloopbaan gelegd wordt.
De groepsverdeling 2014-2015 is als volgt:
3 groepen 1/2 (nog onbekend hoeveel leerlingen)
2 groepen 3 van 19 leerlingen
2 groepen 4 van 23 leerlingen
1 groep 5 van 26 leerlingen
1 groep 5/6 van 26 leerlingen
1 groep 6 van 26 leerlingen
1 groep 6/7 van 26 leerlingen
1 groep 7 van 28 leerlingen
1 groep 7/8 van 26 leerlingen
2 groepen 8 van 25 leerlingen
( de aantallen kunnen nog iets gewijzigd worden)

U bent van harte welkom!
----Speelplaats
Met veel plezier constateren wij, als team van De Grote
Lier dat de huizen aan Eikenlaan steigervrij zijn! Dit
betekent dat het einde van de bouwplaats in zicht is. Wij
zullen heel blij zijn als de speelplaats klaar is. In de
zomervakantie zal de speelplaats helemaal afgemaakt
worden. Hieronder ziet u hoe de speelplaats er dan uit
komt te zien!
----hoofdingang

school

Bovenstaande groepsverdeling betekent dat de leerlingen
van de huidige groepen 2, 4, 5, 6 en 7 door elkaar
gehusseld worden. Dit zal heel zorgvuldig gebeuren met
aandacht voor het individuele kind en de groep in zijn
totaliteit. We vinden het belangrijk dat een kind goed in
zijn vel zit. Dit is een voorwaarde om te kunnen leren.
Daarom zal aan uw kind de komende tijd gevraagd
worden met wie hij/zij graag speelt maar ook met wie
hij/zij graag samenwerkt. In overleg met de leerkrachten
en de interne begeleiders Corine Peters en Marien van de
Riet worden de kinderen vervolgens in de afzonderlijke
groepen geplaatst. Zodra de indeling van de groepen
rond is, delen wij dit mede, aangevuld met de naam van
de leerkracht(en).

voetbalveld

Esdoornlaan

-----

Paasactie de Zonnebloem

wist-u-datjes voor u hebben?

Met medewerking van de leerkrachten hebben de
leerlingen van De Grote Lier dit jaar weer, met het
rondbrengen van de fruitmandjes het zonnetje laten
schijnen bij de gasten van de Zonnebloem in Molenhoek.
De vrijwilligers van de Zonnebloem willen allen die
hieraan op welke wijze dan ook een bijdrage hebben
geleverd hartelijk danken.

Belangrijke data
12 mei periodieke hoofdluiscontrole
12 mei alle leerlingen ’s middags vrij i.v.m. studiemiddag team
13 mei ouderavond ‘andere schooltijden’
23-05 Tierelier Info
26-05 t/m 30-05 vrij i.v.m. Hemelvaart

Groetjes,
De vrijwilligers van de Zonnebloem
-----

Wist u dat….
Bo en Maarten uit groep 8 een krans hebben
gelegd tijdens de dodenherdenking in Mook op 4
mei ?
Lotte Köpp en Anthe Schreurs, ook uit groep 8,
allebei een gedicht hebben voorgedragen tijdens
deze herdenking over ‘vrijheid’ en ‘de twee
minuten stilte’?
wij zeer onder de indruk waren van de wijze
waarop zij dat hebben gedaan ?
maandagmiddag 12 mei een studiemiddag is voor
het team, waarbij we verder werken aan Positive
Behavior Support en onze
schoolverbeterplannen?
dinsdag 13 mei om 20.00 uur de ouderavond
plaats vindt over andere schooltijden?
wij u van harte uitnodigen om daarbij (weer)
aanwezig te zijn en mee te denken met ons?
de zakken van Bag2School nog t/m 5 juni (13.15
u) ingeleverd kunnen worden in de buitenberging
bij de klas van Henriëtte?
wij weer hopen op een flinke berg zakken en een
mooie opbrengst?
de kinderen uit de groep van Joy vrolijke viooltjes
hebben geplant in de perken op de speelplaats?
na de zomervakantie de hele speelplaats klaar
is?
de kinderen dan nóg fijner kunnen
spelen op o.a. het voetbalveld?
u elders in deze Tierelier de tekening
hiervan vindt?
groep 7b afscheid heeft genomen
van Denise, de invaljuffrouw voor
Silvia?
Silvia nog niet helemaal als een kievit
loopt, maar het steeds beter gaat
met haar pootje?
het handenarbeidcircuit in de
bovenbouw heel goed draait?
dat we héél blij zijn met zoveel
helpende (groot)ouders bij deze
creatieve activiteiten?
wij de volgende keer weer nieuwe

-----

Gedicht voorgedragen op de dodenherdenking in Mook.
Eén dag per jaar,
zijn wij stil in Nederland
en in die paar minuten,
smeden wij een band.
Een band,
met ons verleden,
met mensen,
die er niet meer zijn,
met mensen,
die wij niet kennen,
maar die ons dierbaar zijn.
Eén dag per jaar,
zijn wij stil in Nederland
en met hen die ons verlieten,
smeden wij een band.
Want door hun moedig dragen,
kunnen wij,
in vrijheid alles doen.
Twee minuten stilte,
is alles wat zij vragen,
twee minuten stilte,
voor wat zij hebben verdragen.
Twee minuten stilte,
voor de men
sen van toen
.
-----

De PBSschoolbeloning omdat
25 sterren verzameld
zijn door alle
leerlingen van De
Grote Lier! Zelf
gemaakt en lekker
opgesmikkeld, groot
en klein door elkaar!

