
 

Berichten van de bibliotheek 

 

 
In de bibliotheek worden steeds meer boeken voor thuis 
lezen uitgeleend. Dit vond plaats op de vrijdagmiddag 
tussen 14.00 -14.30 uur. Helaas is de gekozen 
vrijdagmiddag niet echt handig. Vaak zijn er leuke 
activiteiten op school waardoor de mogelijkheid om naar 
de bibliotheek te gaan komt te vervallen. 
Om toch gebruik te kunnen maken van de mooi 
bibliotheek verruimen we de uitleen tijden. Vanaf 4 
januari kunt u op maandag, woensdag en 
donderdagmiddag vanaf 13.00 uur terecht in onze mooie 
bibliotheek. 
 
Tot ziens in de Boekenlier. 

 

----- 

 

 
 
Hallo, 
 
In de Bibliotheek op School ‘De Boekenlier’ zijn vorige 
week 450 leuke, nieuwe boeken, waaronder ook een 
aantal Engelse boeken,  toegevoegd aan de collectie. De 
verouderde en beduimelde boeken zijn eruit gehaald. Zo 
houden we op school een mooie collectie die up-to-date 
is. Samen met vrijwilliger Edith heb ik de boeken in de 
kasten geplaatst. 
Kom eens een kijkje nemen en snuffelen tussen de nieuwe 
boeken. 
 
Wij wensen jullie heel veel leesplezier. 
 
Groetjes, 
Ingrid van Elst 
Leesconsulent 

. 

 
 
Onze jarigen! 
 
Van harte gefeliciteerd…….. 
 

20 december Rick van Hoek (gr. 5) 

21 december Daniel van Beuningen (gr. 6) 

24 december Loes Siebers (gr. 8) 

25 december Elize Peters (gr. 4) 

27 december Jade Ceelen (gr. 7) 

 Anne Engelsma (gr. 2) 

28 december Teun Verkaart (gr. 5) 

31 december Sylvia van Iperen (gr. 4) 

 Marlou Wolters (gr. 7) 

1 januari Hidde Coenen (gr. 6) 

2 januari Jikke Arts (gr. 8) 

3 januari Carlijn Muijsers (gr. 5) 

 Suzan Muijsers (gr. 5) 

 Tim Hameleers (gr. 7) 

 Esmee Witteveen (gr. 5) 

4 januari Yoni Willems (gr. 7) 

5 januari Mayke de Groot (Gr. 7) 

6 januari Doran Fleuren (gr.8) 

8 januari Evelyn Pulles (gr. 6) 

 Noud Kersten (gr. 4) 

14 januari Chiel Fontein (gr. 5) 

 
 
 
 

 18 december 2015 



 
Prietpraat van een 4 jarige kleuter: 

 
Philo (4) zegt tegen de juf: Ik heb bijna geen stiften, de 
andere kinderen hebben alle stiften. De juf zegt dat ze die 
samen moeten delen. Dan zegt Philo triomfantelijk: 
“Maar juf in het kippenhok liggen nog heeeel veel stiften!” 
Daarbij wijst ze naar ons magazijn naast de klas 
 

----- 
 

Wist je dat…. 
 

- Groep 5A leuke muzikale momentjes heeft 
beleefd? 

- De moeder van Chiel, samen met Chiel, wat 
moois hebben laten horen? 

- Zij met piano en gitaar een presentatie gaven? 
- De moeder van Ties sint- en kerstliedjes speelde 

op de accordeon? 
- Wij er enorm van hebben genoten? 

 
Wist je daarnaast  ook  dat…. 

 
 

….de school weer prachtig versierd is door diverse ouders, 
o.l.v. de kerstcommissie Ans, Inge, Joyce (leraren), 
Marieke (moeder van Fleur, Carlijn en Suzan)en Susanne 
(moeder van Dali)? 
….zij een mooi kerstfeest voor de kinderen  hebben 
voorbereid? 
….het ontbijtbuffet een groot succes was en erg gezellig? 
….de kinderen genoten hebben van de kerstmusical “Het 
verhaal”, uitgevoerd door de leraren en gezongen door de 
leerlingen van De Grote Lier? 
….iedere groep zijn eigen lied uit de musical zong? 
….het kerstverhaal misschien heel anders was afgelopen 
als er wél plaats was geweest in de herberg? 
….Jonas (Caroline) en Lieke (Corine) met hun ouders (Henk 
en Sylvia) op pad gingen om met de hele familie kerst te 
vieren in het hotel van (oud)oom Guus (David)? 
….Hotelkok Omar (Tisra) voor een geweldig kerstdiner 
zorgde en iedereen bleef slapen? 
….oom Guus met een probleem zat, dat hem al zijn leven 
lang achtervolgt? 
….hij uiteindelijk toch zijn bijzondere verhaal vertelde: 
”Het gebeurde ruim 2000 jaar geleden….”? 
….in de onderbouw allemaal kerstelfjes gezien zijn? 
….de meisjes zelf ook graag zo’n elfje willen zijn? 
….dat helaas niet kan, dus zij nu zelf hun eigen elfje 
knutselen? 
….de informatieavond voor ouders van nieuwe leerlingen 
plaatst zal vinden op dinsdag 2 februari om 20.00 uur? 
….wij die week, van 1 t/m 5 februari, ‘open school’ 
houden en u een kijkje met uw kind kunt nemen in de 
school en in de groepen? 
…. Sarah Beeuwkes (groep 6)  een actie is gestart om 
tafeltennisbatjes en balletjes in te zamelen voor de 
vluchtelingen op Heumensoord? 
….zij deze in de kerstvakantie gaat wegbrengen en wij dit 
een heel mooi initiatief van haar vinden? 

….wij u een hele fijne, waarschijnlijk groene, kerstvakantie 
toewensen en een goed begin van 2016! 

 
….wij in het nieuwe jaar weer kers verse wist-u-datjes 
voor u hebben? 

----- 
Verhuizen 
Kaja Maaswinkel (groep 4) en Benjamin Maaswinkel 
(groep 1-2) gaan wegens verhuizing na de kerstvakantie 
naar hun nieuwe school ‘De Hazensprong’ in Nijmegen. 
Jesse Maaswinkel (groep 8) maakt dit schooljaar af op De 
Grote Lier. Dat vinden wij heel fijn! 
Wij zullen Kaja en Benjamin gaan missen…..  Heel veel 
plezier op jullie nieuwe school! 
 
 
Belangrijke data: 
 
21 december tot en met 1 januari 2016 

 
4 januari/6 januari periodieke hoofdluiscontrole 
2 februari informatieavond nieuwe leerlingen 
1 t/m 5 februari open school inloop ouders van nieuwe 
leerlingen 
 

----- 
 
Nieuws vanuit de kinderraad 
 
De kinderraad is ook dit jaar weer gestart. We zijn al twee 
bij elkaar geweest. Dit was best spannend, maar ook wel 
leuk. Jip is gekozen als voorzitter en Lucas zal na elke 
vergadering een verslagje schrijven. Wij hopen dat we er 
samen een leuk jaar gaan maken. Als jullie ideeën hebben 
stop ze dan in de brievenbus in je groep. Dan kunnen wij 
kijken of we ze kunnen uitvoeren. Wij hebben er zin in!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bericht uit de parochie: 
 
Op Eerste Kerstdag, vrijdag 25 december, is er om 11.00 
uur een gezinsviering in de kerk. 
Een kerstverhaal zal worden gespeeld en het kinderkoor 
zal de viering muzikaal opluisteren. 
We hopen veel kinderen met hun ouders te mogen 
begroeten. 
Werkgroep gezinsvieringen. 
 
 

 
 

----- 
 

 
 

Geachte lezer, 
 
Hieronder volgen enige mededelingen van het LOP (Lees- 
en Ontmoeringspunt) dat per heden verhuisd is naar het 
winkelcentrum. Graag brengen wij u op de hoogte van de 
nieuwe openingstijden van het LOP. De vaste tijden op 
dinsdag, donderdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur 
blijven gehandhaafd. Op donderdagavond is het LOP ook 
open om boeken te ruilen van 19.00 tot 20.00 uur, vooral 
ook bedoeld voor degenen die overdag niet kunnen 
komen. De bieb biedt u een keuze uit meer dan 1000 
boeken. Tot slot geven wij nog even de data van de 
activiteiten die voor u en de kinderen van belang zouden 
kunnen zijn. Op zondag 20 december is er om 15.00 uur 
een kerstmuziek uitvoering. Ook kinderen, die daar 
belangstelling voor hebben, zijn van harte welkom. Het 
duurt ongeveer een uur. Op zondag 17 januari is er een 
workshop: schilderen en tekenen voor kinderen van 6 tot 
12 jaar. Op zondag 7 februari is er weer een vertelmiddag  
met een Oosters sprookje. Nadere mededelingen over 
beide laatste activiteiten volgen in de komende uitgaven 
van De Tierelier.  
Bij vragen kunt u mailen naar: p.eekelen@chello.nl 
 
De Werkgroep LOP 
 
   ------- 
 
Kerstmis op De Grote Lier 
 
…….het leek vanmorgen alsof er iemand ging trouwen in 
groep 4a 
….een kind zei dat de ontbijttafel wel een bruilofttafel leek 
….de tafels waren ook wel heel erg mooi gedekt en 
versierd? 
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