23 mei 2014

Andere schooltijden?

Ouderhulp op school: gewaardeerd en onontbeerlijk!

Dinsdagavond 13 mei is de laatste informatie-avond
geweest over de schooltijden. Ivonne Verbeet (KION)
heeft verteld over het aanbod van de buitenschoolse
opvang en de naschoolse activiteiten. Brigitte de Groot
heeft , als voorzitter van de MR, de ouders geïnformeerd
over de ouderraadpleging. De presentaties van 13 mei
vindt U op de website www.degrotelier.nl onder het kopje
‘andere schooltijden’. De ouders krijgen op 3 juni de
stembrieven. Het team van De Grote Lier nodigt u van
harte uit om te stemmen!

Tijdens de mooie dagen, afgelopen week, dacht ik na over
de activiteiten die op school plaatsvinden en hoeveel
ouders er steeds weer bereid gevonden worden om te
helpen. Wij, als team van De Grote Lier waarderen dat
ontzettend en zijn heel blij met de hulp. Graag geef ik u
een overzicht van die ouderhulp, de afgelopen twee
maanden. Steeds weer zijn er ‘luizenmoeders’ beschikbaar
die de plaag van de hoofdluis langzaam maar zeker
indammen. Tijdens het verkeersexamen waren er ouders
die tijdens de route opletten of de regels goed toegepast
werden. De laatste weken wordt er hard gewerkt aan
bibberspiralen en andere creatieve uitingen en ruikt het
heerlijk in de school naar lekker eten. Zo lekker, dat je er
honger van krijgt! Ouders begeleiden een groepje bij de
verschillende activiteiten. De Koningsspelen vonden ook
dit jaar weer plaats en dit kon niet zonder de hulp van
heel veel ouders die bij de spelletjes aanwezig waren. De
leerlingen van groep 6 zijn samen met ouders naar de
archeologische opgravingen in Nijmegen geweest.
Deleerlingen van groep 7 zijn met ouders naar
Technopromo geweest en hebben daar kennis gemaakt
met techniek. Verder stond het onderzoekend leren
centraal bij het uitvoeren van proefjes in de Berendonck.
De groepjes werden begeleid door ouders. Ook de
kleuters zijn samen met ouders bezig geweest met
proeven, maar dan anders: met de ogen dicht proeven
wat je eet. Spannend was dat! De kinderen van groep 1/2
zijn samen met de ouders naar het natuurmuseum in
Nijmegen gegaan. Groep acht gaat langzaam maar zeker
naar het afscheid van De Grote Lier toe: dat betekent
volop oefenen, met hulp van ouders, voor de musical. En
vandaag komen de leerlingen van groep 8 moe maar
voldaan terug van de schoolverlatersdagen. Ook daar was
de hulp van ouders zeer welkom! Een kleine doorsnede
van activiteiten, zonder volledig te willen zijn! Nogmaals:
ouders, heel hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid bij
school die soms zelfs zo ver gaat dat u er vrij voor vraagt!

Ouderraadpleging
Zoals u waarschijnlijk al wel weet, houdt de
Medezeggenschapsraad (MR) een ouderraadpleging over
de schooltijden. Op dinsdag 3 juni a.s. zal de MR de
stemformulieren in uw brievenbus bezorgen. Op dit
stemformulier kunt u aangegeven naar welke schooltijden
uw voorkeur uitgaat: het huidige schooltijdenmodel of het
vijf gelijke dagen model. Iedere ouder mag één stem
uitbrengen ongeacht het aantal kinderen dat u op De
Grote Lier heeft. Een eventuele wijziging in schooltijden
zal pas ingaan in het schooljaar 2015-2016. Daarom
krijgen ouders waarvan het jongste kind in groep 7 of 8 zit
geen stemformulier. Ouders van kinderen die nog niet op
De Grote Lier zitten, maar wel al staan ingeschreven
krijgen ook een stemformulier. Bij de hoofdingang van de
school (bij de conciërges) komt een stembus waar de
stemformulieren uiterlijk 10 juni a.s. in kunnen worden
gedaan. De MR sluit zich aan bij de uitslag van de
stemming. Het is dus belangrijk dat u stemt. Op 10 juni
a.s. komt de MR om 19.30 uur op school bijeen en zullen
de stemformulieren worden geteld. Het tellen van de
stemmen is openbaar. De uitslag van de ouderraadpleging
wordt in De Tierelier en op de website bekend gemaakt.
Meer weten over de ouderraadpleging? Kijk dan op de
website van De Grote Lier onder ‘andere schooltijden’.
Hier staat de presentatie die de MR op de laatste
informatieavond heeft gegeven.

----Gevonden voorwerpen

De Medezeggenschapsraad.
-----

Op maandag, dinsdag en woensdag 2, 3 en 4 juni zullen de
gevonden voorwerpen, die binnen zijn gekomen,
bij de balie weer op tafels liggen bij de hoofdingang.
Spullen die nog goed zijn en niet worden opgehaald,
zullen meegaan met de actie Bag2School.

Koningsdag
Vrijdag 25 april hebben we op De Grote Lier een
geslaagde, zonnige Koningsdag beleefd.
Op de speelplaats dansten we allemaal enthousiast de
Kanga dans, waarna we in onze eigen groep een gezellig
ontbijt aten. Daarna gingen alle groepen door elkaar en
konden de kinderen zich vermaken met Oud Hollandse
spelen. Om twaalf uur konden de oorkondes en een kleine
traktatie in ontvangst genomen worden en mocht groep
1 t/m 4 al naar huis. De oudere kinderen bleven nog twee
uurtjes gezellige dingen doen in de klas, voordat ze ook
aan een welverdiende vakantie konden beginnen. De
Koningsdag is mede geslaagd door de grote inzet van
ouders, die we heel erg willen bedanken voor hun inzet.

-----

Tijdens deze 3 dagen worden de kinderen ingedeeld in
groepen, gerangschikt naar leeftijd, welke begeleid
worden door jongeren. Tijdens de activiteiten wordt een
aantal ouders ingeschakeld om de diverse posten te
bemannen en de activiteiten te begeleiden. Maar je zult
begrijpen dat we hiervoor veel vrijwilligers nodig hebben.
Voorgaande jaren hebben we wederom veel kinderen
moeten teleurstellen omdat het maximum aantal
deelnemers al heel snel bereikt was. Om meer kinderen te
kunnen plaatsen hebben we dus meer vrijwilligers nodig.
We zijn op zoek naar jongeren vanaf 15 jaar voor het
begeleiden van groepjes (als je samen met een vriend of
vriendin wilt is dat ook nog eens extra gezellig) en naar
ouders die de activiteiten willen begeleiden op de
donderdag of de vrijdag. Mocht je interesse hebben of
meer informatie willen hebben, neem dan contact op met
Marieke Broens 024-3735825 / marieke@mbedit.nl, het
liefst voor 16 mei.
-----

Beste ouders,
Op donderdag 10 juli zal er voor groep 1 t/m 8 een
continue rooster gedraaid worden. De schooltijd is dan
zoals u gewend bent van 8.30 tot 14.00 uur. Deze dag zal
in het teken staan van een leuke activiteit die wij nog niet
willen verklappen. Daarover wordt u d.m.v. een brief later
geïnformeerd. Wij zijn ons ervan bewust dat deze
mededeling een beetje laat is. Mocht het u echt niet meer
lukken om opvang te regelen, dan zal er op school een
mogelijkheid zijn voor uw kind om tot 15.15 uur te blijven.
De laatste schoolweekcommissie.
----KNVB Schoolvoetbal 2014
Dit jaar hebben de meiden en de jongens heel erg hun
best gedaan. Ze hebben het dan ook ver geschopt. De
jongens hebben het geprobeerd maar de anderen waren
zo goed dat het niet gelukt is om door te gaan. Maar de
meiden is het wel gelukt. In de tweede ronde werd het
moeilijker. Team 2 viel jammer genoeg af, maar team 1
ging door. Met veel vertrouwen gingen die meiden door
naar ronde drie. Daar eindigde de carrière van De Grote
e
Lier. Zij zijn uit eindelijk 5 geworden van Noord-Limburg.
Iedereen vond het heel erg leuk om mee te doen.
Nu is het tijd voor musical en kamp!!! Daar hebben we
ontzettend veel zin in.
Groetjes groep 8
Geschreven door : Negah, Guus en Sterre.
----Zomer 3-Daagse
Op 20, 21 en 22 augustus wordt in Mook weer de
jaarlijkse Zomer 3-Daagse georganiseerd. Deze is bestemd
voor kinderen van groep 1 t/m 8 van De Grote Lier, de
Adalbertschool en De Staaij. Er worden dagelijks tal van
leuke activiteiten gedaan van 10.00 tot 15.00 uur.

Thema catechese/levensbeschouwing: Ruth
In de weken tot de zomervakantie staan de lessen
catechese/levensbeschouwing in het teken van het
Bijbelse verhaal van Ruth, een dappere jonge vrouw. Haar
verhaal gaat over ergens bij horen en vreemdeling zijn,
voor elkaar zorgen en keuzes maken. Dat zijn
onderwerpen die ook vandaag de dag belangrijk zijn.
Ruth woont in Moab. Ze trouwt met een buitenlandse
man die met zijn broer en ouders is gevlucht voor de
hongersnood die in Israël heerst. Maar na een paar jaar
sterft haar man, en ook zijn broer en vader. De
schoonmoeder van Ruth, Noömi, wil terug naar haar eigen
land Israël. Ruth kiest er niet voor om in haar eigen land
een nieuwe toekomst op te bouwen, maar kiest ervoor
om met Noömi mee te gaan naar Israël en daar als
aangetrouwde weduwe en vreemdelinge te proberen een
bestaan op te bouwen.
Tijdens de verhalen die verteld worden zullen we met de
kinderen stilstaan bij deze “levensvragen”
Het beloven weer boeiende en inspirerende lessen te
worden. Ze gaan naar Betlehem, en daar neemt Boaz, een
ver familielid van Noömi, haar onder zijn hoede. Ze mag
het graan rapen dat bij de oogst aan de rand van het veld
blijft liggen. Boaz biedt aan om Ruth te trouwen en zo
blijvend voor haar te zorgen, een gebruik waarmee
familieleden voor weduwen in de bres kunnen springen.
Ruth voegt zich daarmee voorgoed in de familie van
Noömi. Boaz en Ruth krijgen een zoon, Obed, die de
grootvader wordt van koning David. Het verhaal van Ruth
beslaat in de Bijbel maar een paar bladzijden, maar het
biedt stof tot nadenken voor minstens een paar weken.
Wat betekent het als je bij iemand wilt horen? Hoe is het
om al je schepen achter je te verbranden en je als
vreemdeling te vestigen in een onbekend land? Wat kun
je doen om voor elkaar te zorgen? Hoe maak je moeilijke
keuzes in je leven? Hoe ga je om met God, in goede en
slechte tijden?Zo laten we ons inspireren door Ruth, een
jonge vrouw die eeuwen geleden een dwarse keuze

maakte en trouw was aan haar familie. Aan het eind van
het verhaal zeggen de buurvrouwen tegen Noömi: ‘Ruth is
een dochter die meer waard is dan zeven zonen’. In onze
oren klinkt het niet meteen als een klein paradijsje om
zeven zonen te hebben, maar goed. Laten we zeggen dat
Ruth toentertijd groot respect verdiende. En nog steeds.
Met vriendelijke groet,
namens het team

----Kinderen in Molenhoek voor Kinderen in Syrië
De aanmeldingen lopen binnen: ongeveer 30 kinderen
hebben zich aangemeld voor ons project! Het gaat nu
zeker van start: op woensdag 4 juni is de eerste repetitie,
direct na school tot 13.45u. Twijfel je nog? Kom dan die
eerste repetitie gewoon even kijken en meedoen en beslis
dan of het wat voor je is.
Wij hebben er erg zin in en we gaan er een leuk project
van maken! Doen jullie mee?
Marloes en Mariëtte
----Wist u dat…….
Maaike (leerkracht groep 3) deze week met
zwangerschapsverlof is gegaan?
zij op leuke wijze afscheid heeft genomen van
haar 22 kinderen?
wij haar een mooie tijd toewensen, samen met
haar man Matthijs en zoontje Raf?
Femke (leerkracht groep 5/6) vandaag in het
huwelijksbootje stapt?
zij vanmiddag het ‘ja-woord’ zal gaan geven aan
haar Bram?
zoontje Tijn daar getuige van zal zijn?
Femke zwanger is van hun tweede kindje?
wij hun een mooie toekomst toewensen?
er al een enorme berg zakken is verzameld voor
Bag2School?
u deze nog kwijt kunt t/m 5 juni 13.00 u in de
buitenberging bij het lokaal van Henriëtte?
wij erg benieuwd zijn naar het totale gewicht en
dus het totale bedrag?
deze opbrengst ten goede zal komen aan onze
kinderen?
wij u nog het opgehaalde bedrag laten weten en
de besteding hiervan?
groep 8 vandaag zal terugkomen van een super
fijn kamp in Elsendorp?
zij activiteiten gedaan hebben rond het thema
‘Police Academy’?
het team op woensdagmiddag en
donderdagavond ook naar Elsendorp is geweest
om een speurtocht en een avondspel te
begeleiden?

Claudia, Glenda, Marycke en Henk samen met de
kinderen kunnen terug kijken op fantastische
schoolverlatersdagen?
wij ook alle hulp-, fiets- en kookouders willen
bedanken voor hun inzet?
wij iedereen een hele fijne vakantieweek
toewensen?
wij de volgende keer weer nieuwe wist-u-datjes
voor u hebben?
----Belangrijke data
26-05 t/m 30-05 vrij (Hemelvaart)
03-06 uitreiking stemformulieren andere schooltijden
02-06 t/m 04-06 gevonden voorwerpen
05-06 laatste inzameldag tot 13.00 uur voor Bag2School
e
09-06 vrij i.v.m. 2 pinksterdag
10-06 laatste dag voor inleveren stemformulieren
13-06 Tierelier Info
20-06 vrije vrijdag groep 1 t/m 4
10-07 continurooster voor de groepen 1 t/m 8

