
 

Digitaal communiceren 
 
Met horten en stoten is De Grote Lier digitaal met u als 
ouder gaan communiceren. Ik dank alle ouders voor hun 
medewerking en voor hun geduld toen het toch nog niet 
helemaal goed ging! 
Nu we bijna alle ouders via email kunnen bereiken, kan 
ook de leerkracht van uw kind snel met u communiceren. 
Briefjes, die anders vanuit school mee naar huis gegeven 
werden, behoren nu tot de verleden tijd. Digitaal 
communiceren vinden wij belangrijk omdat we u als ouder 
dan sneller kunnen informeren. Tevens is het vanuit het 
verminderen van de papierberg een goede 
zaak.  Nadrukkelijk wil ik u uitnodigen om vooral naar 
school te blijven komen met uw vragen. Een persoonlijk 
contact met u als ouder wordt zeer op prijs gesteld! 
 
Vandaag krijgen alle ouders nogmaals de uitnodiging om 
mee te doen aan het oudertevredenheidsonderzoek. Als u 
de enquête al ingevuld heeft, kunt u deze uitnodiging 
negeren. Wij danken u heel hartelijk voor uw inbreng. De 
resultaten van deze enquête gebruiken wij om de 
kwaliteit van onderwijs, begeleiding en communicatie op 
De Grote Lier te gebruiken. De leerlingen van groep 5 tot 
en met 8 worden eveneens gevraagd om vragen te 
beantwoorden. Ook hun inbreng nemen wij serieus. In 
een volgende Tierelier Info zal een kort verslag komen van 
de belangrijkste resultaten. 
Tot het volgende digitale contact! 
Lisette Frietman 
 

----- 
 
Inlogcodes website 

 
Met de inlogcodes voor de website, die u ontvangen 
heeft, kunt u de fotoalbums bekijken. Door de foto’s met 
een wachtwoord te beveiligen, wordt de privacy van de 
leerlingen van De Grote Lier beter gewaarborgd. 

 

----- 
 

Bag2school 
 
Komende week is het zover 
t/m woensdag 21 oktober kunnen de zakken 
kleding ingeleverd worden. 

Even voorstellen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn naam is Maike van den Corput, 34 jaar, getrouwd 
met Willem en moeder van Roos (gr 1A) en Ted van 2 jaar.  
Vanaf oktober mag ik mij MR-lid noemen. De verkiezing 
bleek niet zo moeilijk, aangezien ik de enige ben die zich 
aangemeld had…! Meedenken in beleid, in het onderwijs 
dat mijn en onze kinderen gaan krijgen, de omgang met 
elkaar, PBS, allemaal zaken die ik belangrijk vind en waar 
ik graag mijn steentje aan bij wil dragen. 
Deze interesse komt niet helemaal uit de lucht vallen; ik 
ben werkzaam op het Kandinsky college in Nijmegen als 
counseler/leerlingbegeleider in het zorgteam. Ik heb 
dagelijks te maken met pubers die in een moeilijke fase 
van hun leven zitten door leerproblematiek, sociaal-
emotionele problemen of anderszins. Ik mag ze samen 
met mijn collega’s begeleiden, trainen en voorbereiden op 
een zelfstandige toekomst. In mijn vrije tijd ga ik graag 
sporten, yoga beoefenen of het bos in met de kinderen. 
Ik hoop op een fijne en leerzame tijd bij de MR. Mochten 
er nog vragen zijn, dan mag je me altijd aanspreken.  
 

----- 
 
Bericht vanuit MR 
Een tweede ouder komt de oudergeleding van de MR 
versterken: Ivanka Verheijen, moeder van Philo, Nout, 
Pepijn en Wouter van der Heijden. Ivanka is tevens GMR-
lid. Welkom! 
 

----- 
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Klassenouders 
 
Hieronder staat het overzicht van de klassenouders tot nu 
toe. Deze ouders kunnen u om hulp vragen bij het 
organiseren van activiteiten in de groep van uw kind. 
Klassenouders, fijn dat jullie ons willen ondersteunen! 
Achter de naam van de klassenouder, wordt de voornaam 
van het kind vermeld. 
U ziet dat er bij twee groepen nog een vacature is. Wij 
hopen dat er ook voor deze groepen enthousiaste ouders 
zijn. 
Groep 1-2 Joyce/Sylvia: Ivanka Verheijen ( Philo) 
Groep 1-2 Caroline/Bea: Noor van Doesem (Koen) + Astrid 
de Jong (Zoë) 
Groep 3 Henk/Tiny: Sofie Cornelissen ( Camille) 
Groep 3 Maaike/Tisra: vacature 
Groep 4 Tiny/Carla: Ivanka Verheijen (Noud) 
Groep 4 Henriëtte: Anne Elsinghorst (Guusje) 
Groep 5 Astrid/Femke: Wendy Vierveyzer (Tim) + Desiree 
Sutmuller (Aidan) 
Groep 5 Sandra: Manon Wegerif (Willem) 
Groep 6 Tisra/David: Yvonne Klomp (Isabel) + Susanne de 
Vries (Dalí) 
Groep 6 Joy/Inge: vacature 
Groep 7 Silvia/Ans: Marloes Heemskerk (Bram) + 
Cathelijne Wolters (Marlou) 
Groep 7 Glenda/Ans: Mariëlle van Kempen (Noa) + Sofie 
Cammaert (Louk) + Jacqueline Haarman ( Maxime) 
Groep 8 Tineke: Corine Geerts (Emma) + Sasja Köpp (Stijn) 
Groep 8 Claudia: Maayke Weggeman (Iain) 

 
----- 

 

 

Welkom op school!  
 
Wij wensen onze nieuwe leerlingen Ties Gerrits gr 1-2, 
Bram van Duijnhoven gr 1-2 , Jurre Wijers gr. 1-2 en Bo-
Sophie van Heumen gr. 1-2 héél véél plezier…… op De 
Grote Lier! 
 

----- 
Belangrijke data  
 
19 en 20 oktober: tienminutengesprekken 
19 t/m 21 oktober inleveren zakken Bag2School 
26 tot en met 30 oktober: herfstvakantie 
06 november Tierelier Info 
11 november: studiedag, alle kinderen vrij 
16, 17, 18 november: voorlopige adviesgesprekken gr. 8 
21 tot en met 1 januari 2016: kerstvakantie 

 

 

Onze jarigen! 
 
Van harte gefeliciteerd…….. 

 

17 oktober Karlijn de Jong (gr. 2) 

18 oktober Freek Jonkman (gr. 5) 

20 oktober  Sascha Peeters (gr. 3) 

  Fenne Peeters (gr. 3) 

 Bram v.Zutphen (gr. 7) 

21 oktober Silvijn Peters (gr. 1) 

  Yfke v.Duijnhoven (gr. 4) 

23 oktober Loek vd.Loo (gr. 5) 

24 oktober Silke Bouma (gr. 1) 

  Mateo Buskens (gr. 6) 

25 oktober Ibrahim Kase Hayd (gr. 5) 

  Bibiana Peters (gr.5) 

26 oktober Mirre Wouters (gr. 2) 

  Jildau vd.Heide (gr. 5) 

27 oktober Florianne Bagchus (gr. 3) 

30 oktober Mees Cammaert (gr. 8) 

31 oktober Bas Lamers (gr. 6) 

   Matthijs de Jong (gr. 3) 

1 november Laura Ubachs (gr. 1) 

  Nienke Pastoors (gr. 3) 

  Tim Brugman (gr. 6) 

2 november Elin Bauhuis (gr. 1) 

3 november Julie Klomp (gr. 8) 

  Jeroen Jillissen (gr. 8) 

5 november Luuk Theunissen (gr. 7) 

  Loek Cammaert (gr. 7) 

  Kaemon Coffie (gr. 8) 

 
………. met je verjaardag! Hiep hiep hoera voor allemaal!!!! 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Beste ouders, 
 
Nu de kop van het schooljaar er af is, 
willen wij de gelegenheid benutten 
onszelf  aan jullie voor te stellen en 
uitleggen wat wij dit schooljaar in de 
planning hebben. 
 
De huidige ouderraad bestaat uit:  
Carlijn van As (voorzitter), moeder van 
Hidde (gr. 5) en Laus (gr.3) 
Knippenberg 
Martijn Geerts (penningmeester), vader 
van Bram (gr. 7) en Cato (gr. 4) 
Inge Uittenbogaard, moeder van Loes 
Siebers (gr. 8) 
Marieke Plas, moeder van Fleur (gr. 8), 
Suzan (gr. 5) en Carlijn (gr. 5) 
Susanne de Vries, moeder van Dalí 
Kuiper(6) 
Ronald Kouwenberg, vader van Jade 
(gr.6) en Lilian (gr. 3) 
Corine Peters, contactpersoon school 
 
Wij hebben als ouderraad een 
laagdrempelige brugfunctie tussen 
ouders en school. Zodoende kunt u 
voor vragen bij ons terecht. Wij kunnen 
deze dan, indien gewenst, 
bespreekbaar maken bij het 
(management)team en proberen tot 
een goede oplossing te komen. 
 
Daarnaast organiseren wij diverse 
activiteiten, samen met de leraren, 
zoals  het sinterklaasfeest, kerstfeest, 
carnaval, schoolfotograaf, 
koningsspelen, laatste schoolweek en 
de schoolreis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uiteraard kunnen we dit niet zonder 
uw hulp! 
Jaarlijks ontvangt u een verzoek om 
ouderbijdrage te betalen, waarmee we 
deze activiteiten kunnen financieren. 
Ook kunnen we uw hulp goed 
gebruiken bij onze activiteiten. Wilt u 
daaraan (incidenteel) meehelpen, of 
meer weten over de ouderraad, spreek 
een van ons dan aan of mail naar: 
ouderraad@degrotelier.nl 
 
Wij willen graag onze ouderraad nog 
verder versterken met 3 ouders. Heeft 
u zin en tijd om met ons mee te denken 
en activiteiten te organiseren in 
samenwerking met enkele teamleden? 
Laat het ons weten!  
Wij vergaderen ongeveer 5 keer per 
jaar, van 19.30 u tot 21.30 uur. Wij 
horen heel graag van u!!! 
 
 

----- 
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Nog 2 dagen…  
 
Het is bijna zover, dit weekend vindt dan eindelijk 
Molenhoeks Makkie weer plaats. Zaterdag namiddag 
trappen we af met ons nieuwe evenement, the Battle, een 
hardloopwedstrijd over ongeveer 400m. Het enige wat jij 
moet doen is proberen de volgende ronde te halen, op 
weg naar de finale! Iedereen vanaf 11 jaar mag meedoen. 
Dit alles wordt omlijst door FaceTheCrowd, een geweldige 
live band met Molenhoekse wortels! En dan kan je ook 
nog eens blijven eten; schrijf je via onze website in voor 
de pasta party! Inschrijven voor the Battle kan je doen via 
de website of vanaf 16:30u op Makkie Plaza (winkelplein 
Molenhoek). 
Maar eerst willen we alle kinderen een groot compliment 
geven voor de vele rondjes die ze hebben gelopen met de 
sponsorloop, wat waren jullie fanatiek! We zijn heel 
benieuwd hoeveel geld jullie opgehaald hebben voor het 
HDI… heel goed gedaan allemaal! 
Het blijft ontzettend spannend wie dit jaar de sportiefste 
klas van de gemeente Mook en Middelaar wordt, naar wie 
zal die prachtige beker van de klassencompetitie gaan? 
Ook wij weten dat zondag pas, want ook al stopt zaterdag 
de online inschrijving, zondagochtend kun je nog wel in de 
Wieken terecht om je alsnog in te schrijven. Op moment 
van schrijven, woensdagavond, zijn er maar liefst 87 
leerlingen van de Grote Lier die zich hebben ingeschreven. 
Niet alleen voor de Kidsrun, er zijn ook 15 leerlingen uit 
groep 7 en 8 die de 5km gaan lopen. Petje af voor jullie 
allemaal en suc6! 
 
 
De zondag van het Makkie weekend ziet er als volgt uit: 
• 8:30 inschrijfbureau geopend (in de Wieken) 
• 9:15 Warming-up KidsRun bij de start 
• 9:25 start Spar Janssen KidsRun 
• 9:40 start 15km 
• 9:45 prijsuitreiking KidsRun bij de finish 
• 10:00 Warming-up 5 en 10km op Makkie Plaza  
• 10:18 start 5km 
• 10:25 start 10km 
• 11:45 prijsuitreiking op Makkie Plaza. Hierbij wordt de 
beker van de klassencompetitie uitgereikt door de 
burgemeester en wordt de cheque overhandigd aan het 
HDI 
 
We zien jullie allemaal heel graag terug dit weekend, of 
het nu als loper is of als supporter. En vergeet vooral niet: 
Spar Janssen Kidsrun? Makkie! 
 
 

----- 
 
 

 
Bericht uit de parochie. 
 
Gezinsviering  en lampion  knutselen . 
Op zondag 15 november is er om 11.00 uur een 
gezinsviering in de kerk rond Sint Maarten. 
Op zaterdag 14 november mogen de kinderen in de 
sacristie een Sint Maarten lampion maken. 
Het knutselen begint om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 
16.00 uur. 
Wie een lampionstok met lampje en batterij heeft, mag 
dat meenemen. Voor de rest zorgen wij. Ouders die willen 
helpen zijn ook van harte welkom. 
Graag van te voren opgeven bij Elena Jongen, Johan van 
Kleefstraat 10, tel. 358 31 81 
(e-mail: eljongen@xs4all.nl). 
 
 

----- 
 
 
 
 
Hoi allemaal! 
 
Het is weer bijna zover, het nieuwe Sjorsboekje vol met 
leuke sportieve en creatieve activiteiten komt er aan! Jij 
mag in dit boekje lekker rondneuzen naar leuke 
activiteiten. Misschien ga je wel samen met vriendjes of 
vriendinnetjes naar een coole activiteit? De activiteiten 
van Sjors beginnen na de herfstvakantie en lopen 
helemaal door tot het einde van dit schooljaar.  
Veel verenigingen en andere aanbieders bij jouw uit de 
buurt hebben een aanbod geplaatst in dit boekje. 

Daarnaast zijn er ook weer uitdagende, superleuke 

naschoolse activiteiten van stichting Doejemee. 
Alle basisschoolkinderen uit de gemeente kunnen zich 
vanaf 21 oktober weer gaan inschrijven voor hun  
favoriete activiteit uit dit boekje! Het tijdstip waarop je 
deze dag kunt gaan inschrijven vind je terug in het boekje.  
Vlak voor de herfstvakantie komen we de boekjes uitdelen 
op de scholen, je kunt er dan alvast doorheen bladeren 
om te kijken waarvoor jij je wilt inschrijven. Zorg dat je er 
op tijd bij bent want vol = vol….! 
Tot gauw! 
Toedeledoki!  
Sjors 
 
 
.   
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