28 november 2014

Schoolplein

Doppeninzameling

In overleg met de politie is besloten om het schoolplein de
komende weken rond vijf uur af te sluiten. Dit is gedaan
om overlast van hangjeugd terug te dringen. Wij vinden
het niet gezond dat onze leerlingen ’s ochtends
geconfronteerd worden met afval, lege drankflessen en
lege wietzakjes. Handhaving door de politie is
gemakkelijker als de speelplaats daadwerkelijk afgesloten
is.
Wij beseffen dat we daarmee het spelen van kinderen
met name in het weekend beperken. Er vanuit gaande dat
het een tijdelijke maatregel is hopen wij op uw begrip. En
vragen we de kinderen ook om niet over de hekken heen
te klimmen!

De doppeninzameling actie bij de Spar is nog in volle gang.
Er zijn het afgelopen jaar al heel veel doppen verzameld.
Duizend maal dank hiervoor. De doppen komen allemaal
ten goede van Bultersmekke. Zij zorgen ervoor dat er van
de opbrengst van de doppen een assistentiehond wordt
opgeleid. Vaak door de mensen met een geestelijke of
lichamelijke beperking zelf. Bultersmekke assisteert
hierbij.
Welke doppen kunnen bij de Spar worden ingeleverd:

Luizencontrole
Ik ben heel tevreden over hoe de luizencontroles gaan dit
jaar. Natuurlijk kunnen we nog altijd versterking
gebruiken. Dit jaar zijn de controles enkel twee keer na
elke schoolvakantie. Dit betekend de eerste maandag na
de vakantie en indien er luizen/neten worden
aangetroffen volgt er een hercontrole twee weken later.
Nu is het zo dat onze leerlingen dan nog niet luizenvrij
zijn. Vanaf dat moment wordt er een beroep gedaan op
ons als ouder. Zowel u als ik u zullen na deze tweede
controle regelmatig de hoofdharen van onze kinderen
moeten controleren; de luizenplaag is immers nog in volle
gang. Kinderen spelen volop met elkaar en kunnen
gemakkelijk een luis uitwisselen. Er zijn al veel huis-, tuin-,
en keukenmiddeltjes tegen luizen die zouden kunnen
helpen. Zoals haarlak en gel in de haren. Of ze echt helpen
zou ik helaas niet kunnen zeggen. Wat wel echt helpt is
kammen, kammen en nogmaals kammen. Ik wens dan ook
iedere ouder die onlangs met luizen te maken kreeg of
nog krijgt heel veel succes met het bestrijden van deze
luizenplaag. De volgende controle op school is maandag 5
januari 2015. Ik hoop dat er veel mensen kunnen komen
helpen.
met vriendelijke groet,

Goede doppen bevatten een driehoekje met
PP - EP of een 5 of 2. Deze zijn allemaal goed!
Welke doppen sparen we:



Dopjes van flessen frisdrank en andere dranken.
Alle doppen waar de volgende symbolen instaan
zijn dus goed:

Voor meer informatie verwijs ik u graag door naar
www.stichtingbultersmekke.nl
een vriendelijke groet,
onze Sparhond.
-----

Lenneke Peters
Luizencoördinator
Basisschool de Grote Lier
-----

Aanvulling bericht Marianne v.d. Kruis (Info van 7 nov.)
In de Tierelier van 7 november stelde Marianne van der
Kruis (sociaal verpleegkundige GGD) zich aan u voor en
heeft zij haar spreekuren vermeld.
Wilt u een afspraak maken met Marianne, dan kunt u via
onderstaand telefoonnummer of e-mailadres contact met
haar opnemen.
Marianne van der Kruis-Sand
Sociaal verpleegkundige
T : 024-3297111 (8.30u-14.00u)
E : MvanderKruis@ggdgelderlandzuid.nl
Werkdagen ma, di, do, en woensdagochtend
-----

Na kennismaking overhandigde de voorzitter en
vicevoorzitter van de Kinderraad, Joep en Jits, de check
aan de voorzitter, Dick Vergoossen, en ……….. wat een
enorme verrassing, op de check stond met grote cijfers
2600 euro! Wat hadden de kinderen hun best gedaan;
daarvoor moeten wel heel veel rondjes gelopen zijn.
Alle vrijwilligers en het bestuur van de Stichting AED Mook
en Molenhoek danken hierbij alle kinderen en de directie
en medewerkers van Basisschool De Grote Lier voor dit
prachtige resultaat; we kunnen hiervoor bijna twee AED’s
inclusief verwarmde buitenkast kopen.
Groet,
Dick Vergoossen en Leo Loman

Voorstelling Goed Kwaad
Dinsdag zijn we met groep 5 en 6 naar een voorstelling
geweest. Het was in een vrachtwagen die in Milsbeek op
het parkeerterrein stond. De voorstelling werd gespeeld
door twee personen. Het was een leuke en grappige
voorstelling. Op een gegeven moment komt er een agent
binnen en zegt dat de vrachtwagen verkeerd geparkeerd
staat. Het leek net echt!!! Er was ook een stukje met een
bom. En dat leek een beetje echt.
Loes en Sarah, groep 5a
-----

Oorlogsgeheimen
De groepen 7 en 8 zijn maandag 10 november naar de
voorstelling van Oorlogsgeheimen geweest. Er was een
acteur en een actrice. De actrice speelde Maartje, ook wel
Tamar. En de acteur speelde Tuur. Ze speelden ook nog
meerdere rollen in het verhaal. Het verhaal speelde zich af
in Zuid-Limburg, het ging over de tweede wereldoorlog.
De Duitsers vielen binnen in het dorpje van Tuur en
Maartje. Maartje had een geheim: Maartje heette geen
Maartje, maar Tamar. En ze was Joods dus kon elk
moment worden opgepakt. Ze was aan het onderduiken
in de boerderij van haar zogenaamde oom en tante.
Lambert heeft Maartje verraden. Maartje is uiteindelijk
opgepakt door de Duitsers en naar een Jodenkamp
gebracht. Het was een spannend toneelstuk en goed
gespeeld. Van David en Jade uit groep 7
----Stichting AED Mook en Molenhoek ontvangt cheque.
Met spanning liepen we naar de ingang van BS De Grote
Lier, de voorzitter en de penningmeester van de Stichting
AED Mook en Molenhoek. Corine Peters en de voltallige
Kinderraad ontvingen ons om een symbolische cheque in
ontvangst te nemen betreffende de opbrengst van de op
11 oktober gehouden sponsorloop.

----Advent: kerststal, gezinsviering en kinderwoorddienst
In de weken voor Kerstmis mogen de kinderen tijdens de
vieringen in de kerk een beeld naar de kerststal brengen,
een kaars aansteken, een stukje voorlezen, een
waxinelichtje op het altaar zetten. Daarna mogen ze naar
de sacristie gaan voor de kinderwoorddienst.
Dat kan op de volgende zondagen: 30 november
(adventskrans knutselen), 7 december (gezinsviering met
kinderkoor), 15 december, 21 december. Alle vieringen
beginnen om 11.00 uur.
Kinderen die graag een van bovengenoemde dingen willen
doen, kunnen zich opgeven bij Elena Jongen (tel. 358 31
81; e-mail: eljongen@xs4all.nl).
----Goed kwaad
Deze super leuke voorstelling was gespeeld door Niek van
der Horst. Hij speelde 20 rollen , waarvan 3 meisjes en 17
jongens. Het speelt zich af in een school. Hij heeft elke
keer dezelfde kleren aan,
Maar een andere gezichtsuitdrukking. Telkens kwam hij
weer het podium op, maar met een ander naamkaartje.
Bijvoorbeeld Niek, Alina, Banjo, Ben, Fred, Ted, Lex,
Dennis, Dandy, Dirk, Dree, Frits, Maya, Nieto, Mosquito,
Meneer Visser en mevrouw Teeven.
Het doel was dat je nooit moet pesten.
Wij vonden het grappig, leuk, raar maar toch interessant
om naar te kijken.

Groetjes Daniel en Puck

Natuurbeleving
Kinderen vinden het fijn om buiten te
zijn. Ze leren dan spelenderwijs over
de natuur. Met de kinderen van groep
1 en 2 ben ik eind oktober opzoek
gegaan naar kabouters. Ze stonden in
het Patersbosje en de kabouters
leerden de kinderen over de
verschijnselen van de herfst. Door hun zintuigen goed te
gebruiken ontdekten ze de herfst. Niet alleen de zintuigen
zien, horen, ruiken en voelen werden gebruikt maar ook
proeven. Ze kregen een toastje rozenbotteljam gemaakt
door de kabouters. Tijdens de paddenstoelen-excursie van
groep 5/6 mochten de kinderen ook proeven. Zij mochten
proeven van de vruchten van de schimmels;
paddenstoelen! Op tafel stonden champignons, cantharel,
shiitake en schimmels verwerkt in kaas zoals brie en
danish blue. Er waren weinig kinderen die een hapje
durfde te nemen.
Voor meer informatie over natuuractiviteiten:
www.jamonatuurbeleving.nl
Gemma Portman (gemma.portman@upcmail.nl)
----Beste ouders,
Op donderdag 18 december hebben wij ’s middags met
de kinderen een kerstcircuit. Hiervoor hebben we nog het
een en ander nodig: lege Olvarit potjes/kleine groentepotjes, lege boterkuipjes, kleine kerstballetjes en
versiering voor in kerststukjes, kleine terracotta
bloempotjes. In het handvaardigheid lokaal, dat is het
lokaal naast Joyce en Sylvia, staan vanaf maandag 1
december lege dozen waarin je dit kunt neerzetten.
Alvast bedankt voor de medewerking.
U krijgt nog informatie van ons wat er verder te doen is
voor de kinderen met Kerst.
Met vriendelijke groeten,
de kerstcommissie

Save the Children
Wat een ontzettend mooi bedrag hebben jullie bij elkaar
opgehaald en wat kunnen we hier weer veel mee doen!
Dit bedrag wordt besteed aan o.a. het verwerken van
oorlogstrauma’s. Ook voor deze gezinnen en de families
die hen opvangen wil Save the Children het verschil
maken. Want al is het relatief veilig in de dorpen, er is een
schrijnend tekort aan voedsel, medicijnen, dekens en
andere eerste levensbehoeften en ook aan persoonlijke
aandacht, zorg en psychosociale hulp bij de verwerking
van oorlogstrauma’s. Deze kinderen hebben meer gezien
en beleefd dan wij ons kunnen voorstellen.
Nogmaals ontzettend bedankt, namens heel het team van
Save The Children Meer over de Lierkids is te vinden op
www.savethechildren.nl

Indien er interesse is kan men de dvd van koor " de
Lierkids" bij Sjaak Jacobs bestellen. Dat kan via
jak.jacobs@chello.nl
of telefoonnummer 3585301. Na aftrek van
productiekosten gaat de opbrengst naar
Save the Children.
Marloes Heemskerk
----Wist u dat…..
 de school weer gezellig versierd is met
cadeautjes, Pieten en Sinten?
 wij de ‘versierouders’ hartelijk willen bedanken
voor hun tijd en inzet?
 Bag2School het mooie bedrag van € 420,- heeft
opgeleverd en er 1440 kg kleding is opgehaald?
 wij dit bedrag voorlopig nog even reserveren
voor wellicht de inrichting van onze schoolplein
of een ander mooi doel?
 op 29 januari de hele dag een studiedag is voor
het team?
 u daar vorige week al via een aparte infobrief
over geïnformeerd bent?
 de kinderen dinsdag hun schoen mochten zetten
van Sinterklaas?
 de kinderen op woensdagmorgen verrast werden
met wat lekkers in hun schoen of in één of
andere hoek?
 er diverse rommel- en grapjespieten op school
zijn geweest?
 de kinderen (en hun juffen en meesters) erg
gelachen hebben, maar de kinderen wel veel
moesten opruimen?
 vele handen gelukkig nog steeds licht werk
maken?
 wij de volgende keer weer nieuwe wist-u-datjes
voor u hebben?
Belangrijke data
05 december Sinterklaas op school
12 december Tierelier Info
18 december kerstcircuit
19 december continurooster groepen 5 t/m 8
Tot 14.00 uur
05 januari eerste schooldag 2015

Kerstactie Dribbel
November 2014
Beste kinderen, ouders en collega’s
van de Grote Lier,
Het jaar is alweer bijna ten einde en
het is al weer bijna Kerst. Tijd voor
een actie zodat iedereen een leuke en
gezellige Kerst kan vieren. Ook
mensen die het op dit moment wat
zwaarder hebben.
Afgelopen jaar hebben wij met groot
succes in Mook 38 pakketten kunnen
samenstellen en hiermee 38 gezinnen
blij kunnen maken.
Om de kerstsfeer ook dit jaar extra te
verhogen en de kerstgedachte uit te
dragen gaan wij ook dit jaar ons
inzetten om samen met de kinderen
weer mooie kerstpakketten te maken
voor mensen uit Mook, Molenhoek en
omgeving die in deze tijd wel een
extraatje kunnen gebruiken. Dit jaar
willen we de actie wat groter opzetten
en ook kindercentrum Dribbel in
Molenhoek betrekken. De pakketten
worden na inzameling via de pastorie
verdeeld.
We vragen bij deze aan iedereen om
iets lekkers mee te nemen dat in het
pakket zou kunnen, dus minimaal
houdbaar tot eind januari 2015. Een
klein cadeautje kan natuurlijk ook.
Neem mee wat u kunt missen.
Bij de buitenschoolse opvang en
kinderdagverblijf staan verzamelboxen
ook in de aula van school kunt u
terecht.
Samen met de kinderen maken wij een
mooie kerstkaart voor in het pakket en
daarna brengen wij alle pakketten naar
de pastorie. Op deze manier leren de

kinderen dat het leuk is om te delen
wat je hebt en we bezorgen mensen
uit Molenhoek, Mook en omgeving een
speciale Kerst.
Op 11 december gaan we alles
inpakken, dus ontvangen wij graag uw
bijdrage vóór deze datum. We hopen
dat we veel pakketten samen kunnen
stellen.
Met vriendelijke groet,
Team Dribbel

