
 

Bezoek aan de ARN 
 
Op maandag ochtend 23 maart gaan de groepen 6/7, 7 en 
7/8 een bezoek brengen aan de ARN in Nijmegen/Weurt. 
We worden opgehaald met een bus en rijden naar de ARN 
waar we een rondleiding krijgen bij de vuilverbranding.  
Afgelopen week hebben we hier al twee keer informatie 
over gekregen van iemand van het bedrijf en van de 
gemeente Mook.                                                                    
Na afloop van ons bezoek zullen we ook weer netjes met 
de bus terug  gebracht worden naar school. 
 

-----  
 
GIPS project groep 8b 
 
Vrijdagmiddag 13 maart hebben wij (groep 8b) het GIPS 
spel gedaan. GIPS staat voor Gehandicapte Informatie 
Project Scholen. Via het GIPS project hebben wij veel 
geleerd over gehandicapt zijn en gehandicapten. We 
hebben ook geleerd hoe je lichamelijk gehandicapten 
moet behandelen, want ze zijn in hun hoofd hetzelfde 
alleen is hun lijf anders. Bij verstandelijk gehandicapten is 
dit anders. We hebben spelletjes gedaan met mensen die 
lichamelijk gehandicapt zijn en we hebben dingen moeten 
doen die zij bijna dagelijks mee maken zoals: blind naar de 
wc lopen en je handen wassen, hoe het is om in een 
rolstoel te zitten en te rijden. We hebben ook geleerd hoe 
het is om te lezen met een speciale bril als je alleen maar 
kan liggen. Vorige week hebben we dus spelletjes gedaan, 
deze week gaan we ze vragen stellen over hun handicap. 
Er zijn ook mensen die geen zichtbare handicap hebben 
zoals suikerziekte, dit is ook een beperking in je eet keuze.   
groeten Isa Lampe en Saartje Bruens 

 
 

-----  
 
 
 

 
 

Koningsspelen 2015  
 
Op vrijdag 24 april gaan wij net als vorig jaar, met de hele 
school weer actief meedoen met de koningsspelen. 
 
Om half negen komen alle kinderen naar school, het liefst 
gekleed in oranje, rood wit of blauwe sportkleding of 
kleding waarin je gemakkelijk kunt sporten. We starten 
dan met elkaar op de speelplaats met een schoolopening.  
Daarna gaan de kinderen in hun eigen groep ontbijten.  
 
Na het ontbijt gaan de kinderen in circuitvorm aan de slag 
met allerlei leuke en uitdagende spellen. Tussendoor 
krijgen de kinderen wat te drinken en iets lekkers. Een 
tussendoortje meegeven is dan ook niet nodig.  Voor het 
circuit hebben we natuurlijk ouderhulp nodig. U kunt zich 
al opgeven bij de leerkracht van uw kind voor de hele 
morgen of voor  één of twee uurtjes. 

 
Voor groep 1 t/m 4 duurt de dag tot 12.00 uur. Voor groep 
5 t/m 8 tot 14.00 uur. Deze groepen hebben deze dag een 
continu-rooster en lunchen dus op school. De lunch dient 
wel zelf meegenomen te worden!   
 
Op naar een sportieve, gezellig dag! 
 
Commissie  Koningsspelen De Grote Lier 

 
-----  

Krentenbaard 
Op school is krentenbaard gesignaleerd. 
Een kind met krentenbaard mag, als het zich goed voelt, 
naar school. Een kind is al besmettelijk voordat het 
verschijnselen krijgt. Als uw kind dagelijks naar school 
gaat, kan thuishouden verspreiding niet voorkomen.  
Wij willen u hierover informeren, zodat u extra alert kunt 
reageren op eventuele verschijnselen van krentenbaard 
bij uw kind. 

 

20 maart 2015 



 
Sprookjes 

Er was eens een school waarvan de middenbouw het 
thema sprookjes had. Op 18 maart hadden ze 
sprookjesdag en  gaven 11 ouders een voorstelling over 
sprookjes. Eerst speelden ze het sprookje Klein Duimpje. 
Daarna speelden ze Sneeuwwitje. Er waren drie 
verschillende gevoelens. De eerste was saai, maar die was 
toch nog leuk. Toen boos en toen blij in 1 minuut. En 
daarna speelden ze Hans en Grietje. De acteurs konden 
niet bewegen, dus mochten drie kinderen hen laten 
bewegen. En als laatste speelden ze Roodkapje met vier 
andere figuren; Een aap als wolf, een kabouter als 
Roodkapje, Harry Potter als oma en als laatste Aladdin als 
jager. En zo’n leuke voorstelling verdiende ook een 
beloning! 
Van Mint, Nynke en Fee uit groep 5a 
 
 

 
-----  

 
 

Bouwviering onderbouw 
 
Maandag 30 maart is er een bouwviering voor de 
onderbouw. Deze begint om 14.30u.. Ouders, opa’s en 
oma’s zijn natuurlijk weer van harte welkom om naar de 
spetterende optredens te komen kijken.  
 

-----  
 

Schooltuintje 
 
Deze week is groep 7a voor het eerst naar onze nieuwe 
schooltuin gegaan. Wij mogen dit een seizoen doen. Met 
hulp van ouders fietsen wij hier elke dinsdag heen. Als we 
daar komen, gaan we eerst ons tuintje in orde maken. Dan 
krijgen wij allemaal een glaasje drinken en gaan wij 
vervolgens verder met onze moestuintjes. Er zijn  7 
tuintjes, die we in groepjes van 4 kinderen mogen 
bewerken. Gisteren hebben we de paadjes gemaakt, 
aardbeiplantjes gepoot, uitjes in de grond gezet en 
spinazie gezaaid. Volgende week mogen we weer verder. 
Dat vinden wij met z’n allen heel leuk!!!!! 
                        Door Julie Nas en Hella Friedemann groep 7a 

 

 
 

Paasactie de Zonnebloem 
 
Ook dit jaar zal De Grote Lier weer meewerken aan de 
Paasactie van de Zonnebloem.  Het ‘’extra zonnetje’’  
wordt door  velen zeer gewaardeerd. De actie van vorig 
jaar was mede door de fijne samenwerking van de 
leerkrachten, kinderen en ouders een groot succes. 
Daarom vragen wij aan de kinderen om,  in de week 
voorafgaand aan Pasen tot en met donderdag 2 april fruit 
of een klein blikje vruchten mee naar school te brengen. 
Onder leiding van juffrouw Henriëtte worden daarmee 
fruitmandjes gevuld en opgemaakt. Op donderdag 2 april 
brengen de kinderen, in groepjes , deze mandjes naar de 
zieken of eenzame ouderen in Molenhoek.    
Kent u in uw omgeving nog iemand die echt eenzaam of 
ernstig ziek is en die wij via deze actie kunnen verrassen 
dan horen wij dit graag. U kunt dit melden bij mevrouw 
Hendriks op telefoonnr. 024-3586528 of bij Henriëtte. 
Namens de Zonnebloem, 
de vrijwilligers. 

 
 
 
 

 
 
 
 

----- 
 
Bericht van Kion 

In de Gelderlander van maandag 16 maart jl. is een 
uitgebreid artikel gewijd aan het (ontbreken van) het 
toezicht op de verklaringen omtrent gedrag bij 
overblijfkrachten. Mogelijk roept dit bij u vragen op over 
hoe dit op uw school geregeld is. Graag informeren wij u 
over het feit dat alle TSO-medewerkers op scholen waar 
KION betrokken is bij de tussenschoolse opvang, via Brood 
en Spelen beschikken over een Verklaring omtrent 
Gedrag.  Het overleggen van een dergelijke verklaring is 
bij ons standaard onderdeel van de sollicitatieprocedure. 
Pas na het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag 
gaat een overblijfkracht in de tussenschoolse opvang aan 
de slag. 
  
  



 
Met vriendelijke groet, 
  
Ivonne Verbeet 
Clustermanager Mook en Molenhoek 
  
  
KION  Altijd opvang. Altijd in de buurt.        
  
Bezoekadres          :  Locatie Dribbel Koningslaan 7 
Molenhoek en Locatie Villa Bambi Koningin Julianastraat 
5a Mook 
Werkdagen            :  Dinsdag, donderdag en vrijdag 
E-mailadres            : i.verbeet@kion.nl 
www.kion.nl 
  

----- 
 
Thema catechese/levensbeschouwing: WIT 
 
De lessen godsdienst/levensbeschouwing van Hemel en 
Aarde gaan de komende periode over het onderwerp 
‘wit’.  
 
Wit heeft een heel eigen sfeer en gevoel. Denk maar eens 
aan een ongerept sneeuwlandschap of aan schone, witte 
kleren. Wit roept het gevoel van nieuw, een nieuw begin, 
hoop en helderheid op. En ook iets van voorzichtigheid, 
stilte en inkeer.  
 
In veel tradities heeft wit een symbolische betekenis 
gekregen, in verhalen en rituelen. In Suriname zijn 
begrafenissen in het wit, omdat mensen hopen en 
vertrouwen dat het afscheid van dit leven het begin 
betekent van een heel ander bestaan. Bij het Joodse feest 
Jom Kipoer vieren mensen dat ze elkaar kunnen vergeven 
en samen een nieuw begin kunnen maken; daar horen 
witte kleren bij.  
 
In allerlei culturen en tradities, vroeger en nu, geeft wit 
uitdrukking aan een heel speciaal gevoel.  
Met kinderen verkennen we de komende weken allerlei 
verhalen en gebruiken uit al die godsdiensten en culturen. 
Het optimistische gevoel van wit gaat zo misschien ook 
iets voor henzelf betekenen. Het zou fijn zijn als ze zelf 
ook voelen dat je altijd een nieuw begin kunt hebben, dat 
er altijd nieuwe kansen zijn.  
 
Dat is ook wat we vieren met Pasen. Het paasverhaal 
vertelt ons dat Jezus opstond uit de dood en een nieuw 
begin maakte. Hoe moeilijk dat ook te begrijpen is, die 
optimistische boodschap vieren we graag!  
 

----- 

Versterking gezocht voor organisatie Spar Janssen 
Kidsrun 

Ook dit jaar zal de organisatie van de Spar Janssen Kidsrun 
er weer voor zorgen dat een hele sliert kinderen mee kan 
doen aan Molenhoeks Makkie. Om ons team van vier 
personen te versterken zijn we op zoek naar een 

enthousiasteling die net als wij enorm geniet van al die 
rennende kinderen en die zich hiervoor in wil zetten! 

De basis voor de Kidsrun staat, maar een frisse en 
kritische blik is hartstikke welkom. 

We overleggen ongeveer 1 keer in de 6 weken, naar de 
wedstrijd toe wordt dat frequenter. Verder verwachten 
we dat je het weekend van 17-18 oktober geheel 
beschikbaar bent. 

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden? Spreek dan 
Lieneke Roberts (06-18130125) aan of Margot Mol (06-
10859750). 

----- 
 
 
 
Bericht uit de parochie 
 
De Goede Week voor kinderen  
 
PALMPASEN 

De zondag voor Pasen vieren we Palmpasen. We 
herdenken Jezus´ intocht in Jeruzalem. Alle mensen 
juichten en wuifden Hem toe met palmtakken. 
 

 Zaterdag 28 maart 

Molenhoek 
Om 14.00 uur kunnen de 
kinderen in de sacristie een 
palmpaasstok versieren. Ze 
hoeven alleen een stok (= 
een kruis van twee latten of 
bamboe) mee te brengen. 
Voor de rest wordt gezorgd. 
Kinderen die mee willen doen kunnen zich 
aanmelden bij Marianne Albers  
(tel. 3581286; e-mail: 
mariannealbers@kpnplanet.nl), graag vóór 26 
maart. 
 
 
 

 Palmzondag 29 maart 

Molenhoek 
Om 11.00 uur is er een gezinsviering in de kerk. 
De kinderen mogen met hun versierde 
palmpaasstok naar de kerk komen. Het verhaal van 
de intocht in Jeruzalem zal worden verteld en 
palmtakjes worden uitgedeeld. Ook is er een 
optocht door de kerk, waarin alle kinderen met hun 
palmpaasstok mogen meelopen.  
 

 

 

 

mailto:i.verbeet@kion.nl
http://www.kion.nl/


 
 

 

WITTE DONDERDAG:  

We herdenken het Laatste Avondmaal. 

 Donderdag 2 april 

Molenhoek 
Om 19.00 uur is er in de kerk de Witte Donderdag 
Mis met medewerking van kinderkoor St. Frans. 
Aan deze viering zullen ook alle communicanten 
van de zes VOMMMM-parochies deelnemen. 

 

GOEDE VRIJDAG:  

We herdenken het lijden en sterven van Jezus. 

 Vrijdag 3 april 

Molenhoek 
Om 19.00 uur is er in de kerk een Kruisweg voor 
kinderen. 
Het verhaal bij de kruisweg wordt op een voor 
kinderen begrijpelijke manier verteld. De kinderen 
lopen langs de afbeeldingen, steken een 
waxinelichtje aan en zingen liedjes. 
 

 
PASEN: We herdenken dat Jezus is verrezen. 

 Zondag 5 april 

Molenhoek 
Tijdens de Mis om 11.00 uur is er 
kinderwoorddienst in 
de sacristie.  
De kinderen horen 
hoe Maria Magdalena 
ontdekt dat het graf 
leeg is. Een engel 
vertelt haar dat Jezus 
weer leeft. 
Ook mogen de 
kinderen een 
knutselwerkje maken. 
 

 
 
 
Belangrijke data 
 
24 maart 20.00-21.30 uur informatie-avond en 
aanmelden nieuwe leerlingen 
27 maart vrije vrijdag groep 1 t/m 3 
03 april Tierelier Info 
06 april Vrij i.v.m. 2

e
 Paasdag 

14 t/m 17 april avondvierdaagse Kandinsky Molenhoek 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


