5 september 2014

Schooljaar is begonnen

Dag allemaal!

Wij zijn het schooljaar goed begonnen. Dat moest ook wel
met die blik op de speelplaats die nu af is.
Wat is de speelplaats groot geworden! Maar u heeft het
natuurlijk ook gemerkt: de speelplaats is nog niet
helemaal af. Het hekwerk wordt binnenkort geplaatst. En
voor de rest is het nu tijd om samen met de gemeente te
kijken hoe we de speelplaats tot een speelterrein kunnen
maken. Als u zin en tijd heeft om met ons mee te denken
over hoe we de speelplaats aantrekkelijker kunnen maken
voor kinderen, kunt u dat aan de leerkracht van uw kind of
aan Lisette Frietman laten weten.

Mijn naam is Tisra Megens. Ik ben 26 jaar en woon in
Nijmegen. Sommigen zullen mij vorig jaar misschien al
eens gezien hebben, want ik heb toen de laatste zes
weken van het schooljaar in groep 3 gestaan. Dit jaar ga ik
werken in groep 5/6, samen met Femke. Ik heb er
ontzettend veel zin in en we hebben al een goede start
gemaakt. Mijn hobby is voetbal en ik heb een passie voor
Italië, het prachtland waarin ik een tijd heb gewoond.
Naast mijn werk ga ik de gymopleiding volgen om zo mijn
gymbevoegdheid te halen.
Kom gerust een keertje binnenwandelen.

Met het afmaken van de speelplaats is ook de kiss-and
ride zone gemaakt: de strook met geel-zwarte strepen op
de Esdoornlaan. Deze strook is bedoeld als stopplaats om
u kind uit te laten stappen. Het zou fijn zijn als u er
rekening mee houdt dat dit geen parkeerplaatsen zijn!
Schooljaar 2014-2015 wordt een schooljaar waarin drie
nieuwe leerkrachten hun weg op De Grote Lier gaan
zoeken: Desiree van Zanten in groep 3, Carla Nicklasson in
groep 4 en Tisra Megens in groep 5/6. Wij merken nu al
dat zij alle drie een waardevolle aanvulling van ons team
zijn. Wij wensen hen veel succes toe.
Dit schooljaar blijven wij voortdurend bezig om ons
onderwijs aan uw kind te optimaliseren. Er staan dit
schooljaar een aantal onderwerpen centraal: wij hebben
een nieuwe taal-en spelling methode (Taal Aktief). Uw
kind heeft er misschien al over verteld. Het is zowel voor
kinderen als voor leerkrachten even wennen. Het is een
hedendaagse methode die ondersteund wordt door
digitale software.
Daarmee komen we ook aan het tweede grote
verbeteronderwerp van dit school toe: hoe kunnen wij ICT
beter toepassen in ons onderwijs. Een aantal leraren
worden daarvoor extra geschoold en zullen hun kennis
delen met de collega’s.
Tot slot blijft ook dit jaar PBS (Positive Behavior Support)
een punt waar we met zijn allen aan blijven werken zodat
we kunnen zorgen voor een positief klimaat waarin elk
kind graag naar school komt.
Wij wensen alle kinderen een heel goed schooljaar toe!

Tisra Megens (groep 5/6)

----Eerste communie 2015
Ook dit schooljaar zullen er weer vieringen worden
gehouden waarin kinderen uit groep 4 hun Eerste Heilige
Communie zullen ontvangen. Deze vieringen zijn in de
volgende kerken op de volgende data: zondag 26 april in
Middelaar (als er voldoende communicantjes zijn), zondag
17 mei in Mook, zondag 31 mei in Molenhoek.
Op woensdag 15 oktober is er een informatieavond voor
ouders die overwegen hun kind Eerste Communie te laten
doen. Plaats: de sacristie bij de in Molenhoek (ingang
zijkant, aan de Kloostertuin). Aanvang om 20.30 uur.
U kunt zich voor deze avond opgeven via het mailadres
van de administratie van de MMM parochies:
info@parochiesmmm.nl.
De ouders van de kinderen in groep 4 zullen hierover nog
een brief krijgen. Als u graag alvast meer informatie wil
over de Eerste Communie, kunt u contact openen met
Elena Jongen: eljongen@xs4all.nl - 024 3583181.
----Spar Janssen Kidsrun
Met de start van het nieuwe schooljaar staat ook de Spar
Janssen Kidsrun alweer bijna voor de deur! We gaan jullie
dit jaar zo goed mogelijk voorbereiden. Er komen clinics,
looptrainingen en een testloop. Nieuw dit jaar is de
klassencompetitie: welke klas doet met zoveel mogelijk

deelnemers mee en mag zich voor de rest van het jaar de
sportiefste klas van de school noemen?!
We komen snel langs op school om meer te vertellen,
maar je vindt ook al veel informatie op de site
www.molenhoeksmakkie.nl. Je kunt je hier ook meteen
inschrijven. Heb je toch alvast vragen? Dan vind je ons ook
tijdens Molenhoekdag in een standje. Dus schrijf je in, trek
je schoenen aan en loop je alvast warm!
Alvast bedankt weer!
groeten, Margot Mol

-----

ROODKAPJE EN DE BOZE WOLF
Wie kent dit niet, het sprookje van Roodkapje en de boze
wolf?
Annemarie Eras zal dit verhaal opnieuw tot leven brengen
voor de kinderen van vier tot zes jaar.
Zij doet dat op zondag 21 september vanaf half vier in het
LOP, Esdoornlaan 3 te Molenhoek.
Annemarie laat poppen spelen, waarbij de boze wolf niet
al te woest is.
Zij heeft ervaring met poppenspel, opgedaan in het
Elckertheater in Bussum, waar zowel voor als in de
poppenkast werd gespeeld.
U bent met uw kinderen van harte welkom!!!
Met een vriendelijke uitnodigende groet,
De werkgroep LOP
-----

Muziektheater
Wist u dat………………
Wil je graag muziek maken? Noten leren lezen en leuke
liedjes spelen?
Vanaf de week van 8 september starten nieuwe groepjes
voor Algemene Muzikale Vorming (AMV) blokfluit of
keyboard. Verder is er ruimte voor:
♫ lessen hobo
♫ altsaxofoon
♫ zang
♫ Spelen Met Muziek (4-6 jaar)
Al 7 jaar met veel enthousiasme in Molenhoek!
Kijk eens op www.mtmuziekatelier.nl of neem vrijblijvend
contact op met Mariëtte Thijssen:
info@mtmuziekatelier.nl of telefoon: 3880007.
MUZIEKLESSEN BIJ BSO DRIBBEL
Vanaf 1 september a.s. starten er muzieklessen binnen de
BSO! Deze lessen worden verzorgd door Mariëtte
Thijssen. Er zal gestart worden met Algemene Muzikale
Vorming (AMV) blokfluit en bij voldoende aanmeldingen
met een cursus Spelen Met Muziek. Binnen de AMVlessen leren kinderen noten lezen en leren ze leuke liedjes
spelen op de blokfluit. Ook maken ze kennis met
verschillende instrumenten. Deze lessen zijn voor
kinderen vanaf groep 3.
De lessen Spelen Met Muziek zijn voor kinderen van 4-6
jaar. Daarin doen we veel muzikale spelletjes, spelen we
met ritme’s, zingen we leuke liedjes en (als kinderen dat
willen) kan er een start gemaakt worden met de blokfluit.
De lessen zullen gegeven worden op de maandag en
duren een half uur.
Voor meer informatie en opgave voor de lessen: neem
contact op met Mariëtte Thijssen:
info@mtmuziekatelier.nl, telefoon: 3880007.

-----

we het nieuwe jaar weer goed begonnen zijn?
we blij waren dat de kinderen vorige week weer
naar school kwamen met vele vrolijke
vakantieverhalen?
Maaike (leerkracht groep 3) op 17 juli bevallen is
van Xavi, een gezonde zoon?
wij Maaike, Matthijs en Raf nogmaals veel geluk
wensen met hun zoon en broertje?
we onze nieuwe collega’s Desiree van Zanten
(groep 3) en Carla Nicklasson (groep 4) van harte
welkom heten op De Grote Lier?
Roel Jansen, vervanger van Maaike
(zwangerschapsverlof) enthousiast is gestart in
groep 3?
de speelplaats weer groter is geworden?
wij de speelplaats nog wel verder willen
‘aankleden’ tot een vrolijke, kindvriendelijke en
veilige speelplek?
schoolagent Kevin Brandts zich woensdag heeft
voorgesteld aan de kinderen van de midden- en
bovenbouw?
hij zijn nieuwe uniform, met indrukwekkende
toebehoren, heeft laten zien en verteld heeft dat
hij vaak op school zal langskomen?
de schoolagent een belangrijke schakel is tussen
de jeugd, scholen, ouders, gemeente (leerplicht),
politiecollega’s en andere relevante partners in
de veiligheidszorg?
hij binnenkort zich ook zal voorstellen aan de
kinderen in de onderbouw?
het spiksplinternieuwe lichtblauwe spijkerjack
van Léan Nillessen (groep 6 David) vorige week is
verdwenen, direct na de gymles op de vroege
ochtend (27 augustus)?
dit erg vreemd is en Léan dit echt héél erg vindt?
hij heel erg hoopt dat het jack (van het merk
Levi’s) alsnog terug gevonden of terug bezorgd

wordt? (In het Jack staat zijn naam en
telefoonnummer.)
de informatieavonden weer van start zijn
gegaan?
u van harte welkom bent om kennis te maken
met de leerkracht(en) van uw kind(eren) en te
horen wat er in dit schooljaar op het programma
staat?
u elders in deze Tierelier hier een overzicht van
vindt?
wij de volgende keer weer nieuwe wist-u-datjes
voor u hebben?

----Informatieavonden:
Hier het overzicht van de informatieavonden.
Deze avonden beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.50 u.
staat de koffie/thee voor u klaar.
donderdag 4 sept.: groepen 5, 5/6 en 6
maandag 8 sept.: groepen 6/7, 7 en 7/8
dinsdag
9 sept.: groepen 3
dinsdag
16 sept.: groepen 4
woensdag 17 sept.: groepen 8
maandag 22 sept.: groepen 1-2
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