6 november 2015

Aanleren van de juiste pennengreep…
Bij het leren schrijven op school wordt veel aandacht
besteed aan het aanleren van een goede potloodgreep of
pengreep. Om vloeiend en makkelijk te kunnen schrijven
is het belangrijk dat een kind het potlood of de pen op de
juiste manier vasthoudt. We merken dat er in beide
groepen 1-2 kinderen zitten of binnenkomen die moeite
hebben met het vasthouden van het potlood. Wij willen
ouders daarom vragen om thuis ook te letten op de
potloodgreep. Een goede potloodgreep (zie afbeelding) is
belangrijk, omdat een verkeerde greep in een later
stadium van het schrijfonderwijs problemen kan
opleveren.
In onderstaande link staat nuttige informatie over een
goede pennenstreek niet alleen voor groep 1-2, maar ook
voor hogere groepen.

Hulp voor Sinterklaas

Het is al bijna weer zover dat we Sinterklaas in Nederland
mogen begroeten. Ook Molenhoek en onze school zal hij
bezoeken. Om hem feestelijk te ontvangen willen we met
elkaar de school gaan versieren en daarbij roepen we de
hulp van ouders in. Het versieren zal plaatsvinden op 17
november 2015. Er zijn 2 mogelijkheden om te komen
helpen: 8.30-10.00 uur en 19.00-20.30 uur. U kunt zich
opgeven bij ronald-karin@hetnet.nl. Voor koffie en thee
zal gezorgd worden.
De Sinterklaascommissie.

----Sinterklaas in Molenhoek op 22 november.

http://www.thuisinonderwijs.nl/leren-schrijven-begintmet-een-goede-potloodgreep/

----Schoolbeloning PBS

Zondag 22 november brengt Sinterklaas een bezoek aan
Molenhoek! En daar maken we met z’n allen een feest
van! Rond twee uur 's worden de Goedheiligman en zijn
pieten verwacht op de hoek Lindenlaan – Stationsstraat.
Aansluitend ontvangen we de Sint in De Wieken.
De Muziekpieten zijn dit jaar natuurlijk ook weer van de
partij. Deze middag wordt georganiseerd voor alle
kinderen van Molenhoek tot en met groep 5.
Verlanglijstjes en kleurplaten zullen de Sint en pieten
graag in ontvangst nemen.
Klompenactie woensdag 18 november

Op woensdag middag 21 oktober hadden wij de p.b.s
beloning van de school.
We konden allemaal proefjes doen.
Zoals proefjes doen met een ballon en een pingpongbal de
lucht in laten vliegen met een haardroger.
Het was een erg leuke middag.
Groetjes van Hidde, Yannick en Chiel
Vanaf 4 november staat het leerplein weer centraal!

De jaarlijkse Klompenactie, die wordt gehouden om
Sinterklaas goed te kunnen ontvangen, vindt plaats op
woensdag 18 november, tussen 17.00 uur en 20.00 uur.

-----

Knap gedaan!

Onze jarigen!
Van harte gefeliciteerd……..
31 oktober

Bram Offermann (gr.3)

07 november

Tess Fontein (gr. 8)
Loes Vughts (gr. 6)

11 november

Benjamin Maaswinkel ( gr.1)
Finn Kraaijmaat (gr.6)
Max Buiting (gr.5)

16 november

Jop Vissers (gr 2)

17 november

Camille Cammaert (gr.3)

20 november

Bram Buiting (gr.3)

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

Maar liefst 140 kinderen stonden er aan de start van de
vierde editie van de Kidsrun van Molenhoeks Makkie!
Heel erg leuk was dat meneer Janssen van de Spar dit jaar
het startschot gaf. En wat werd er vervolgens weer goed
gelopen… Hartstikke knap van jullie allemaal! Maar er
hebben dit jaar ook heel veel kinderen uit groep 7 en 8
meegedaan aan de 5 km, een knappe prestatie. De strijd
om de klassencompetite was dan ook echt erg spannend,
het ging tussen 4a, 5b en 6b. Uiteindelijk heeft groep 5b
de beker gewonnen omdat meer dan de helft van de klas
heeft meegelopen! Ze kregen een mooie beker uitgereikt
door de burgemeester en mogen zich het hele jaar de
sportiefste klas van Mook en Middelaar noemen. Er was
ook nog een beker voor Yannick Hennion die als eerste
eindigde bij de jongens van 6-7 jaar. Mede dankzij de hulp
van leerlingen van Kandinsky Molenhoek kan deze vierde
editie van de Kidsrun weer als een groot succes
beschouwd worden.
Wij zijn hartstikke trots op alle kinderen van De Grote Lier,
die ook nog eens 3500 euro bijeen hebben gelopen tijdens
de sponsorloop. We hopen jullie allemaal volgend jaar
weer te zien, of je nu meeloopt, meehelpt of supporter
bent. Want vergeet niet: Spar Janssen Kidsrun? Makkie!

-----

Welkom op school!
Wij wensen onze nieuwe leerlingen Elin Bauhuis (gr. 1-2)
Silke Bouma (gr. 1-2) Silvijn Peters (gr 1-2) Laura Ubachs
(gr. 1-2) Mansors Khaled (gr. 6) en Kims Priluckis (gr. 7)
héél véél plezier…… op De Grote Lier!

----Uitnodiging 10 jarig jubileum Ronald McDonald
huiskamers
Op 11 november wordt het tienjarig jubileum van de
Ronald McDonald huiskamers gevierd in Nijmegen.
Aangezien De Grote Lier de eerste school was die met een
sponsorloop een aanzienlijk bedrag heeft geschonken,
worden de kinderen ook bij dit feest met veel leuke
activiteiten uitgenodigd.
De uitnodiging wordt als bijlage aan deze Tierelier Info
meegestuurd. Ouders kunnen aan Erny Frowijn melden als
ze willen gaan met hun kind(eren). Haar mailadres is:
e.frowijn@ronaldmcdonaldhuis.nl. Let op in de
uitnodiging staat een foutief mailadres.

Molenhoeks Makkie
Wij hebben de beker gewonnen! Er liepen elf kinderen
mee uit onze klas. Wil je weten wie? Teun V, Teun H,
Aidan, Bart, Freek, Marnick, Suzan, Loek, Pim, Lucas en
Quincy.
We hebben allemaal 2,3 kilometer gelopen. We hebben
het bord met “sportiefste klas” erop en een hele grote
beker gewonnen.
Van Quincy en Lucas, groep 5b

Wist u dat…..
 we na een prachtige herfstvakantie weer hard
aan het werk zijn gegaan?
 dit ook geldt voor onze Positive Behavior
Support-gedragslessen?
 de komende twee weken het goede gedrag op de
leerpleinen centraal staat?
 de kinderen 15 minuten vrije computertijd
kunnen verdienen bij het laten zien van dit goede
gedrag?
 de kinderen vóór de herfstvakantie al hun
schoolbeloning verdiend hadden (namelijk door
het goede gedrag te laten zien) en deze beloning
in het teken stond van de kinderboekenweek
‘Raar, maar waar!’?
 er in alle groepen diverse proefjes uitgevoerd
zijn, in heterogene groepjes?
 na afloop van deze technische middag de school
nog ongeschonden was?
 de sponsorloop op 9 oktober jl. het prachtige
bedrag heeft opgeleverd van ongeveer
€ 3500,00?
 wij ontzettend trots zijn op onze kinderen die
héél véél rondjes hebben gerend met rode
wangen en mensen gevraagd hebben op hun lijst
in te tekenen?
 dit bedrag na het Molenhoeks Makkie
overhandigd is aan een medewerker van het
Helen Dowling Instituut?
 het HDI onder de indruk was van het
totaalbedrag op de cheque (inzameling via
Molenhoeks Makkie en onze sponsorloop)
van € 6145,00?
 er in de week daarna nog geld is binnengekomen,
dus er nog diverse bedragen bij opgeteld mogen
worden?
 het HDI iedereen wil bedanken die een bijdrage
hieraan geleverd heeft?
 zij veel mooi en dankbaar werk kunnen realiseren
met deze extra inkomsten?
 Bag2School ook een prachtig bedrag heeft
opgeleverd van wel € 366,00?
 wij dit reserveren voor de verdere inrichting van
onze speelplaats? (Zie elders in deze Info)
 Sinterklaas al op zondag 22 november naar
Molenhoek komt? (Zie elders in deze Info)
 hij op vrijdag 4 december nog een gaatje in de
agenda vrij heeft en De Grote Lier zal bezoeken?
 de jaarlijkse klompenactie zal plaatsvinden op 18
november?
 juf Sandra (groep 5) graag met kurken knutselt?
 zij heel graag nog meer kurken ontvangt om
creatief mee aan de slag te gaan?
 wij de volgende keer weer nieuwe wist-u-datjes
voor u hebben?

-----

Belangrijke data
11 november: studiedag, alle kinderen vrij
18 november Klompenactie
20 november Tierelier Info
22 november Sint in Molenhoek
04 december Sint op school
21 december tot en met 1 januari 2016: kerstvakantie

-----

WORKSHOP
“CARTAMORE”:
Cartamore is een spel met didactische en sociale
eigenschappen, speciaal gemaakt om te spelen met zijn
tweeën. Didactisch omdat het kinderen de cijfers en
kaartsoorten kan leren en sociaal omdat het gespeeld kan
worden door alle leeftijden. Verlies- en winstkansen zijn
voor alle spelers bereikbaar. Piet van Eekelen zal op 15
november vanaf 15.00 uur tekst en uitleg geven.

Dus:
Wat: workshop kaartspel voor twee
Onder leiding van: Piet van Eekelen
Voor wie: kinderen en volwassenen
Wanneer: zondag 15 november. Aanvang 15.00 uur
Waar: in het LOP Winkelcentrum
Deelname: een bijdrage wordt op prijs gesteld. Deze
komt geheel ten goede aan het LOP.

-----

De verlanglijstjesactie van winkelcentrum Molenhoek
Dag meisjes en jongens,
Dit is de tijd waarop jullie over verlanglijstjes gaan
nadenken, voor Sinterklaas of misschien ook al wel voor
Kerstmis. Weten jullie al wat je daar op gaat schrijven?
Kies je voor een lang lijstje met veel wensen of voor een
kort met misschien twee of drie cadeautjes? Sinterklaas is
vast al heel nieuwsgierig.
De winkeliers van het winkelcentrum in Molenhoek zijn
ook nieuwsgierig naar jullie lijstjes. Zij hebben een
verlanglijstjeswedstrijd bedacht. Eentje waarbij je je
wensen voor Molenhoek kunt opschrijven. Wat wens jij
voor Molenhoek, voor ons dorp? Daarbij kun je denken
aan: mensen in het dorp, de natuur in en rond het dorp,
spelen in het dorp, winkels, het nieuwe LOP in het
winkelcentrum (het Lees- en Ontmoetingspunt) en nog
veel meer. Wat kan er beter? Wat mis je? Of wat vind je
teveel en kan best een beetje minder?
De mensen van de winkels zijn heel benieuwd.
Ze hebben alvast een formulier gemaakt waarop je jouw
wensen kunt schrijven. Je kunt maximaal drie wensen op
dat lijstje schrijven. En op de achterkant van het formulier
kun je je wensen nog verder uitleggen.
Hoe gaat dit?
Op school krijg je het verlanglijstjesformulier van de
winkeliers. Denk er eens goed over na en vul het in. Het
formulier kan dan bij de Spar in een grote ton. Niet
vergeten om er je naam en adres en leeftijd op te zetten,
hoor. Want anders weten de winkeliers niet waar ze het
cadeautje dat jij misschien wint niet aan jou geven.
Graag inleveren VOOR 28 NOVEMBER. Jullie lijstjes
worden opgehangen in de winkels, dan kan iedereen ze
zien.
Voor 4 december krijg je bericht als je een prijs hebt
gewonnen. Misschien worden de prijzen op
zondagmiddag 6 december uitgereikt in het nieuwe LOP
maar dat horen jullie dan nog.
Gaat het lukken? Vraag anders ook je mama, papa, oma,
opa, buurvrouw of buurman om samen wensen voor
Molenhoek te verzamelen!!
Veel succes van de winkeliers in Molenhoek

-----

----Stoeigym voor 3-4 jarigen!
Judoschool Theunissen start bij voldoende deelname een
groep voor jongens en meisjes van 3 en 4 jaar. De kids
leren o.a. om veilig te vallen, stoeien met regels en
eenvoudige judotechnieken. De les zal elke vrijdagmiddag
van 15.30-16.15 u. worden gegeven in de gymzaal van de
Kandinsky college aan de Singel in Molenhoek. Kinderen
kunnen gratis 2 kennismakingslessen volgen. Aanmelden
voor deze lessen via de email:
judotheunissen@gmail.com. Voor meer informatie tel.:
024-3587110

