
 

 
PBS-lessen 
 
Afgelopen week zijn we gestart met twee nieuwe PBS-
lessen. De kinderen kunnen nu vooral fiches verdienen bij 
het overblijven en bij de gymlessen. Bij het overblijven 
worden bijvoorbeeld fiches uitgedeeld als kinderen rustig 
aan tafel zitten te eten en bij de gymlessen als de 
kinderen rustig omkleden en de spullen netjes neerleggen 
of ophangen. Naast deze twee lessen die centraal staan 
worden ook fiches uitgedeeld voor ander goed gedrag. Na 
de meivakantie staat de PBS-les verantwoordelijk zijn voor 
de klas centraal. 
 

-----  
 

 

 
 
Voorlezen is belangrijk 
 
Voorgelezen worden vanaf de babytijd en zelf lezen vanaf 
5-6 jaar oud heeft een positieve invloed op de 
ontwikkeling en schoolcarrière van een kind. Door (voor) 
te lezen groeit de woordenschat en het kind verbetert zijn 
spelling en schrijfstijl. Het maakt kennis met boekentaal, 
leert over de wereld en krijgt plezier in lezen. Een vierjarig 
kind dat voorgelezen wordt kent al gauw 3500 woorden. 
Een vierjarige die niet wordt voorgelezen kent gemiddeld 
1500 woorden. 
 
Door 15 minuten per dag te lezen leert uw kind 1.000 
nieuwe woorden per jaar. 
 
In de Bibliotheek op School ‘de Boekenlier’ staat een 
actuele collectie boeken voor kinderen van 0 – 12 jaar.  
Om kinderen de kans te geven ook thuis boeken te lezen 
is de Boekenlier elke woensdag van 12.30 – 13.00 uur 
geopend m.u.v. de schoolvakanties.  Het lenen van 
boeken is gratis. Uw kind heeft geen lidmaatschapskaart 
nodig, want elke leerling is al in de Bibliotheek op School 
ingeschreven. Ouders met jonge kinderen kunnen ook 
gebruik maken van deze collectie. 
 
 

 
U bent ook van harte welkom om samen met uw kind 
boeken uit te zoeken.  
Een enthousiast team van vrijwilligers staat klaar om te 
helpen.  
 
Ingrid van Elst 
Leesconsulent BiblioPlus 
 
 

-----  
 
Schoolvoetbal jongens 
 
Op woensdag 18 maart begonnen de jongens van De 
Grote Lier met Schoolvoetbal in Gennep bij de SV Vitesse 
velden. Er waren 2 jongensteams met de coaches Udo 
Engelke (vader van Kai) en Harold Bastiaans (vader van 
Bas). In de eerste ronde viel het team van Harold af en het 
team van Udo ging door naar de volgende ronde. Eerst 
was er een fout gemaakt bij de optelling  van de punten 
dus wisten we niet of we door waren, maar na 1 mailtje 
bleek dat van wel. Allebei de meisjesteams waren door 
naar de volgende ronde. 
In de volgende ronde op 15 april in Vierlingsbeek op de 
snikhete dag hebben de jongens het jammer genoeg niet 
gehaald naar de volgende ronde, maar ze hebben kei hard 
gepresteerd. Allebei de jongensteams hebben heel 
sportief gespeeld, niet gescholden, geen ruzie gemaakt 
met andere teams. Ze hebben zich gewoon keurig 
gedragen! 
Geschreven door Bas Bastiaans en Kai Engelke!            
Groep 8a 
 

----- 
 
 
 

16 april 2015 



 
Schoolvoetbal meiden 
 
Woensdag 18 maart was de eerste ronde van 
schoolvoetbal 2015.  Wij, de meiden van De Grote Lier, 
hadden er heel veel zin in en waren goed voorbereid. 
De meidenteams trainden elke vrijdag om 17:15 uur tot 
18:15 uur. Er waren 2 meidenteams met coaches Kasper 
Paardekooper (vader van Nina), Marco Oteman (vader van 
Maud) en Harold Bastiaans (vader van Bas en Merel). 
Het eerste wedstrijdje was in Gennep bij de SV Vitesse 
velden.  Iedereen was wel een beetje zenuwachtig, want 
er zaten hele grote kinderen in onze poule. Maar toch is 
het allemaal goed gekomen. In totaal heeft elk 
meidenteam 4 wedstrijden gespeeld op half veld. 
In Gennep was de telling helemaal verkeerd gelopen. 
Ze zeiden dat geen enkel team van De Grote Lier door was 
naar de 2

de
  ronde, maar uit een mailtje bleek dat 1 van de 

jongensteams wel door waren. Toen de jongens het goede 
nieuws hadden gehoord, zei Claudia (juf groep 8a) dat 
beide meiden teams ook door waren. Wat een opluchting! 
Al ons sportieve gedrag mocht wel worden beloond!! 
De 2

de
 ronde was op 15 April in Vierlingsbeek. Daar is 

jammer genoeg geen enkel team van De Grote Lier 
doorgegaan. Het was  een hele leuke,  sportieve en warme 
dag.  
 
Geschreven door Ariah Sarwari en Floor Edwards  groep 
8a 
 

----- 
 
Schoolfoto's. 
 
De schoolfoto's zijn binnen! 
Wij hopen natuurlijk dat iedereen tevreden is met het 
resultaat. Mocht dit niet zo zijn, dan bestaat de 
mogelijkheid de foto opnieuw te laten maken. De 
fotograaf komt nog een keer terug voor de kinderen die 
afwezig waren (deze zijn reeds geregistreerd) en om de 
mislukte foto's te herkansen. De datum is nog niet 
bekend. Wilt u daarvoor in aanmerking komen, neem dan 
contact op met Marieke Plas (moeder van Fleur, Suzan en 
Carlijn Muijsers) 

 
Paasactie de Zonnebloem 
 
Ook dit jaar hebben de leerlingen van De Grote Lier, met 
medewerking van de leerkrachten, door 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.  
 
Met vriendelijke groet, 
De vrijwilligers van de Zonnebloem 
 

----- 
 
 
 

De verpleegkundige van de GGD op school. 
 
Lente met de 1

e
 zonnestralen, de warmte en het vergissen 

van toch nog de kou in de ochtend. Wakker worden van 
de vogels die hun lied fluiten.Het 1

e
 prille groen met die 

prachtige kleur, lekker naar buiten! Kortom een mooie 
periode in de tijd van het jaar. En het jaar vliegt…….., nog 
maar enkele maanden en het schooljaar is al weer voorbij! 
Maar voordat het zover is gebeurt er nog veel op school 
dus we blijven even in het hier en nu! 
Voor nu ook de aankondiging van mijn spreekuren die er 
nog komen 
Mail gerust als u een vraag hebt over het wel en wee van 
uw kind of kom gewoon even langs op school. 
 

Maandag 18 mei 13.00u-15.30u 

Maandag 8 juni 13.00u-15.30u 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Marianne van der Kruis 
Sociaal verpleegkundige Jeugdgezondheidszorg 
GGD Gelderland-Zuid 
Telefoon: 088-1447111 (nieuw tel. nr vanaf 18 dec. 
bedrijfsburo, tussen 8.30u-14.00u) 
e-mail:  mvanderkruis@ggdgelderlandzuid.nl 
 
   ----- 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Vrijdag 10 juli hebben we met de middenbouw weer open 
podium. 
Normaal gesproken bedenken en oefenen kinderen thuis 
een stukje dat ze willen laten zien. 
Per klas worden dan twee acts gekozen en zij  
mogen tijdens het open podium optreden. 
Nu hadden wij, leerkrachten van de middenbouw,  
een idee! 
We willen graag het open podium vullen met acts van 
ouders (eventueel samen met kinderen). 
Wie van jullie heeft zin en tijd om een stukje voor te 
bereiden? We denken aan twee optredens per klas, dus 
wie weet kun je overleggen/ samen doen met andere 
ouders. Denk aan dans, muziek (instrumenten, zang etc.), 
toneel, mime, acrobatiek, cabaret e.d.  
Het stukje mag maximaal 5 minuten duren. 
 
Doe je graag mee? Stuur dan een e-mail naar 
s.janssen@degrotelier.nl met de volgende gegevens: 
- Uw naam en de naam van het kind. 
- De groep van uw kind(eren) 
- Hoeveel personen doen mee in  de act? 
- Een korte beschrijving van de act. 
Per act eenmaal aanmelden a.u.b.  
 
Wij kijken uit naar jullie creativiteit! 
Groetjes, leerkrachten van de middenbouw 
 

----- 
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OPROEP !!! 
 
De Ouderraad zoekt nieuwe leden! 
 
Wegens vertrek van enkele leden zijn we op zoek naar 
enthousiaste ouders die ons team willen versterken. 
We vergaderen 6 keer per jaar en u helpt mee met het 
organiseren van een of meerdere activiteiten, zoals het 
Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, carnaval, Koningsdag en 
de schoolreis. Lijkt het u leuk om deel uit te maken van 
deze gezellige groep ouders, en bij te dragen aan het 
enthousiasme van onze kinderen, meld u dan nu aan bij 
een van ons. Uiteraard kunt u ook terecht met vragen en 
bestaat de mogelijkheid om een keer kennis te maken en 
een vergadering bij te wonen. 
 
Inge Uittenbogaard (Loes Siebers 7) 
Carlijn van As (Laus 1c en Hidde Knippenberg 4a) 
Helene Koesen (Chiel 4a en Tess Fontein 7) 
Martijn Geerts (Cato 3a en Bram Geerts 6/7) 
Patricia Pulles (Liam 3a, Evelyn 5/6 en Carys Pulles 7/8) 
Susanne de Vries (Dali Kuiper 5/6) 
Marianne van der Kar (Bram 6/7 en Friso vd Kar 8b) 
Frank Bemelmans (Eva Bemelmans 7/8) 
Marieke Plas (Suzan 4b, Carlijn 4a en Fleur Muijsers 7/8) 
 

 
-----  

 
Te koop partij desktop pc's, 14 stuks. 
 

Ook apart verkrijgbaar per stuk 585 euro. 
 
HP prodesk 600 G1 SFF. Nieuw in doos! 
Windows 7 pro geïnstalleerd. Zonder scherm 
 
 
Specificaties: 
 
HP 600 G1, ProDesk. Frequentie van processor: 3,2 GHz, 
Processorfamilie: Intel Core i5-4xxx, 
Processormodel: i5-4570. Intern geheugen: 4 GB, Intern 
geheugentype: DDR3-SDRAM, Maximum intern geheugen: 
32 GB. Totale opslagcapaciteit: 500 GB, Opslagmedia: 
HDD, Opslagcapaciteit harde schijf: 500 GB. 
Soort optische drive: DVD Super Multi. On-board graphics 
adapter model: Intel HD Graphics 4600 

 
Op te halen basisschool De Grote Lier, 
Esdoornlaan 8 te Molenhoek 

 
 

 
 

Bericht uit de parochie  
 
Aanstaande zondag, 19 april,  is er om 11.00 een 
gezinsviering in de kerk. Het thema van deze viering is: 
"Jezus leeft!" Tijdens een verhaal beelden we uit dat de 
vrienden van Jezus, Hem na zijn dood, weer ontmoeten. 
Maar ook in ons leven weten we dat Jezus altijd bij ons 
blijft ook al kunnen we hem niet meer zien. 
Het kinderkoor zal de liedjes verzorgen. 
We hopen veel kinderen met hun ouders te mogen 
begroeten.  
Werkgroep gezinsvieringen. 
 

----- 
 
 
Belangrijke data 
 
17 april vrije vrijdag groep 1 t/m 3 
27 april vrij i.v.m. Koningsdag 
01 mei  Tierelier Info 
04 mei dodenherdenking 
04 mei  t/m 15-05 meivakantie 
18 mei periodieke hoofdluiscontrole 
12 juni Bag2School  

 
 

 


