
 

Naar het gemeentehuis. 
 
Groep 6b is maandag 9 november naar het gemeentehuis 
geweest. 
Toen hebben we in de raadsvergaderzaal de 
burgemeester ontmoet. Daar hebben we de 
burgemeester vragen gesteld over de gemeente  en een 
quiz gedaan. Daarbij hebben we  eten en drinken 
gekregen. 
De kinderen hebben zulke goede vragen gesteld dat de 
burgemeester een tijdje moest nadenken. 
Een vraag ging over de hutten van de kinderen die telkens 
door de gemeente werden weggehaald. 
We  mochten ook in de kamers van de werknemers kijken. 
We  hebben ook nog een groepsfoto gemaakt  binnen en 
buiten het gemeentehuis . 
Hartelijke groeten, Sarah, Loes & Charlotte. 
 

----- 
 

Hoi ik ben Sarah (9jaar klas6b). 
Ik heb contact gehad met Heumensoord  
vluchtelingenwerk. 
En ze hebben mij gevraagd of ik ping pong 
 balletjes en batjes wil verzamelen. 
Als je  het niet meer gebruikt of iets anders 
dan kun je  
het inleveren voor de kerstvakantie in een 
doos beneden bij de balie . 
Alvast bedankt! 
 

 
 
 
 

----- 

 
 

 

Onze jarigen! 
 
Van harte gefeliciteerd…….. 

 

21 november  Quincy Willems (gr. 5) 

22 november Cato Geerts ( gr. 4) 

24 november Sjoerd Kruissen (gr. 3) 

26 november 
Merijn Hofmeijer (gr 2) 
Aidan Meindersma (gr.5) 

29 november Ties Kersten (gr 5) 

30 november 
Anna Oberem (gr. 4) 
Kims Priluckis (gr. 7) 

1 december Isabel Klomp (gr. 6) 

2 december 
Anna Jakobs (gr. 7) 
Juliette van Oosterhout (gr. 8) 

4 december Jens van der Heijden (gr 4) 

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

----- 
 
Bericht uit de sinterklaascommissie: 
Zoals jullie gezien hebben is de school helemaal in 
sinterklaassfeer. De ouders die hebben meegeholpen 
willen we hier heel hartelijk voor bedanken. 
Op vrijdag 4 december om 8.30 ontvangen wij Sinterklaas 
op het schoolplein en jullie zijn hierbij van harte welkom. 
Op deze dag krijgen de kinderen namens de ouderraad 
een speculaaspopje. Zij hoeven daarom geen koek of fruit 
mee te nemen voor het 10-uurtje. 
Voor kinderen met een voedselallergie wél graag iets 
meegeven. 
Sinterklaascommissie. 
 
 
 

 20 november 2015 



 

 
 
Welkom op school!  
 
Wij wensen onze nieuwe leerlingen Hidde Folkers (groep 
1-2 Bea-Carolien) en Lissa Geraedts (groep 1-2 Joyce-
Sylvia) héél véél plezier…… op De Grote Lier! 
 

-----  
 

Wist u dat….. 
….Mees Cammaert (groep 8 Claudia) de komende 
maanden aangesproken mag worden als Prins Mees d’un 
urste van Kuulengat?  
 
 
 
 
 
 
 
 
….wij hem van harte feliciteren met deze titel? 
….hij samen met zijn adjudant Sinne (groep 8 Tineke) en 
zijn pages Julie N. (groep 8 Tineke) en Jade (groep 8 
Claudia) en de Raad van Elf er een MEESterlijk carnaval 
van gaat maken?  

 
….de school in sinterklaassfeer is gebracht door een groep 
enthousiaste ouders in samenwerking met en onder 
leiding van de sintcommissie Carla en Tiny (leraren) en 
Inge Uittenboogaard , Martijn Geerts en Ronald 
Kouwenberg  (leden Ouderraad)? 
….de aula óók al klaar is voor de komst van de sint en zijn 
pieten? 
….de kinderen met blije oogjes alle versieringen 
bewonderen? 
….wij alle helpende handen  hartelijk willen bedanken 
voor hun inzet? 
….de meeste pakjes na een stormachtige nacht zijn blijven 
hangen aan onze balustrade? 
….de sint en de vele pieten de herfststorm ook gelukkig 
goed doorstaan hebben? 
….zij wel vaker door weer en wind op pad gaan en voor 
heter vuren staan? 
….we op vrijdag 18 december kerst vieren op De Grote 
Lier? 

….het een sfeervolle en verrassende dag gaat worden? 
….meer informatie hierover in de volgende Tierelier 
komt? 
….wij als school ook afval gescheiden verzamelen? 
….’oud papier’, ‘GFT’ en ‘plastic afval’ zeer bekende 
begrippen  zijn bij de leerlingen? 
….blik en drankverpakkingen nu ook in de plastic zak 
mogen en wij daar graag gebruik van maken? 
….wij zo ook een positieve bijdrage leveren aan een beter  
en schoner milieu? 
….de brandoefening afgelopen woensdag vlot en goed is 
verlopen? 
….we op dit moment een ‘hoofdluisvrije school’ zijn? 
….wij coördinator Lenneke Peters en alle kamouders 
willen bedanken voor alle controles en ook alle ouders 
bedanken die thuis de hoofden van hun kinderen geregeld 
onder de loep nemen? 
….wij hopen dat alle ouders met regelmaat hun kinderen 
willen blijven controleren, zodat we deze lastige beestjes 
zo min mogelijk tegenkomen? 
….wij de volgende keer weer nieuwe wist-u-datjes voor u 
hebben? 

----- 
 
Belangrijke data  
 
04 december: Sint op school 
18 december: Kerstmis op school 
21 december tot en met 1 januari 2016: kerstvakantie 
 

----- 
 
 
Bericht uit de parochie: 

Advent: kerststal en kinderwoorddienst 

Op de zondagen voor Kerstmis (29 november, 6 
december, 13 december, 20 december) mogen de 
kinderen tijdens de vieringen in de kerk in Molenhoek (om 
11.00 uur) een aantal dingen doen: een beeld naar de 
kerststal brengen, een kaars van de Adventskrans 
aansteken, een stukje voorlezen, een waxinelichtje op het 
altaar zetten. 
Daarna mogen ze naar de sacristie gaan voor de 
kinderwoorddienst. 
Kinderen die graag een van bovengenoemde dingen willen 
doen, kunnen zich opgeven bij Elena Jongen (tel. 358 31 
81; e-mail: eljongen@xs4all.nl). Wie zich niet opgegeven 
heeft, is ook van harte welkom! Hij/zij mag dan een 
waxinelichtje op het altaar zetten. 
 

----- 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Datamuur 

Als u door onze school loopt ziet u 
dit woord boven grafieken hangen. 
Wij willen de kinderen betrekken 
bij het bereiken van leerdoelen. 

Er wordt samen met de kinderen 
gekeken welk doel nagestreefd 
wordt en op welke manier. De 
bereikte resultaten maken we 

zichtbaar in grafieken. 
Vraag er de kinderen maar naar! 

 






