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Tot voorkort hebben we lessen gegeven uit de 
schoolmatrix. Alle groepen van de school werkten daarbij 
aan dezelfde gedragsregel. Voor de vakantie zijn we 
gestart met een les te geven uit de klassenmatrix. Elke 
bouw heeft hiervoor een aantal gedragsverwachtingen 
omschreven. Hieruit heeft de groepsleerkracht een 
passende gedragsverwachting voor de eigen groep 
gekozen en de bijbehorende les aan de klas gegeven 
(vandaar de benaming “klassenmatrix”). Het is dus zeer 
waarschijnlijk dat de kinderen uit verschillende groepen 
ook verschillende lessen aangeboden hebben gekregen.  
Na deze les komen de lessen uit de schoolmatrix weer aan 
bod en herhalen we de anti-pest lessen. 
Binnenkort zal er een ouderavond rondom PBS 
georganiseerd worden. In deze Tierelier Info volgt 
hierover meer informatie. 

-----  
 

Goed gedrag en Helder Theater gaan samen op 22 
februari! 
 
Heel graag willen wij u weer informeren over School Wide 
Positive Behavior Support op een ouderavond. 
Vorig jaar hebben wij ook een ouderavond georganiseerd, 
waarbij diverse kinderen aan u hebben laten zien hoe 
gedragslessen gegeven worden. Wat deden zij dat 
uitstekend! 
Dit jaar willen wij u verder informeren over de wijze 
waarop wij een veilig en positief klimaat willen creëren, 
waarin elke leerling zo optimaal mogelijk kan profiteren 
van het geboden onderwijs. Naast deze informatie is er 
ook ruimte voor het stellen van vragen en kunt u ook met 
elkaar van gedachten wisselen over gedrag. De avond 
wordt geleid door Loek Schoenmakers, SWPBS-specialist 
van BCO-Onderwijsadvies en zal plaatsvinden op maandag 
22 februari om 20.00 uur.  
De avond zal op diverse momenten onderbroken worden 
door korte sketches/scenes, uitgevoerd door acteurs van 
Helder Theater. De acteurs van Helder Theater zijn 
professionals die de praktijk kennen. Vanuit een 
pedagogische of didactische achtergrond benaderen zij 
iedere doelgroep op een eigen passende manier, vaak met 
de nodige humor! 
Bent u nieuwsgierig geworden? Kijk dan voor meer 
informatie op www.heldertheater.nl . 

 
 
 
Noteert u alstublieft deze datum in uw agenda, verzet uw 
afspraak en mis deze interessante en ludieke avond niet!  
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ons te laten weten met 
hoeveel personen (1 of 2) u wilt komen naar deze 
ouderavond? U kunt dat doen door deze mail te 
beantwoorden. Dank u wel, wij hopen u te zien op 22 
februari! 

-----  
 

Carnaval op de Grote Lier 
Beste ouders, 
 
het is alweer bijna carnaval. Tijd voor wat meer informatie 
over het verloop van deze dag. 
De kinderen komen vrijdag 5 februari verkleed naar school 
in hun eigen carnavalskleren (of in de kleren voor de 
optocht als dit is afgesproken in de klas). Wij starten de 
dag om 8.30uur met een gezamenlijk hosmoment buiten. 
Het is natuurlijk erg gezellig als de ouders meedoen. Om 
9.00 uur gaan de kinderen naar binnen en starten wij de 
verdere activiteiten. 
Zoals jullie dus kunnen lezen, hebben wij dit jaar voor een 
optocht gekozen. De optocht begint om 12.30 uur en zal 
tot ongeveer 13.30 uur duren. Het is natuurlijk erg leuk 
voor de kinderen als er veel mensen komen kijken. Dus 
vraag ook opa’s en oma’s, buren en vrienden om langs de 
route te staan. Als bijlage bij deze Tierelier ontvangt u 
nogmaals de brief voor de ouders mét de route. 
Na de optocht zal er een prijsuitreiking plaats vinden. 
Om 14.15 begint de vakantie voor alle kinderen. 
 
De kinderen hoeven deze dag geen 10-uurtje mee te 
nemen, wel een lunchpakket. 
Graag geen confetti en spuitbussen mee naar school! 
Liever ook geen kleine accessoires meebrengen. Dit kan 
alleen maar kwijt of stuk.   
 
Groetjes de commissie 

 
 
 
 
 
 
 

 15 januari 2016 

http://www.heldertheater.nl/


 
 
Hallo, Ik ben Sarah, 
 
Ik wil namens de vluchtelingen en mij 
de mensen erg bedanken die pingpongspullen hebben 
ingezameld voor de vluchtelingen. 
Als jullie nog pingpongspullen en ook badmintonspullen 
willen inzamelen dan kan het aan school worden gegeven 
en ik breng het dan weer naar de vluchtelingen. 
Alvast hartelijk bedankt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Sietse van het COA heeft de spullen van mij aangenomen. 
De foto staat hier onder: 

 
 

 
 

-----  
 
 
Prietpraat 
 
Henriëtte (leerkracht groep 4) loopt in de supermarkt. 
Zij komt daar een kleuter tegen en zij zegt hem 
goedendag. Het manneke zegt netjes goedendag terug. 
Zijn vader vraagt: "Wie is dat?" 
Het jongetje antwoordt: "Dat is Henriëtte." 
De vader vraagt: "Wie is Henriëtte?" 
Het jongetje denkt even na en antwoordt: "Dat is een 
meisje van school!" 
 

   ----- 

 

 

Welkom op school!  
 
Wij wensen onze nieuwe leerling Gabyéla Lentjes gr. 1-2,  
Xiao You Tjon-Pon-Fong gr. 1-2 en  Lucas Arts gr. 1-2 héél 
véél plezier…… op De Grote Lier! 
 
 
. 

 
 
Onze jarigen! 
 
Van harte gefeliciteerd…….. 
 

16 januari Thomas Brons (5B) 

16 januari Mint van der Heijden (6B) 

16 januari Lucas Arts (1B) 

17 januari Madelon Kloks (7A) 

18 januari Yulian van Iperen (1A) 

21 januari Lara van Dam (8B) 

21 januari Sanne van Zutphen (2B) 

22 januari Lorena Janssen (1A) 

22 januari  Anne Bremer (1B) 

24 januari Corine Peters (MT-er en IB-er) 

25 januari Sybren Beurze (7B) 

29 januari Lotte Leijser (8A) 

 
 

-----  
 

 
Om te onthouden… 
 
2 februari informatieavond nieuwe leerlingen 
2 t/m 4 februari open huis: inloop ouders van nieuwe 
leerlingen 
8 februari t/m 15 februari voorjaarsvakantie 
 

 
 

-----  
 
 
 
 
 

Wist u dat….. 



 
 
….  Nicole Hurkmans (leerkracht van bs De Staaij, 
Middelaar) op De Grote Lier naar haar terugkeer in haar 
eigen klas toewerkt?  
….  wij haar een fijne tijd toewensen op onze school, in 
groep 1-2 van Caroline en Bea? 
….  wij een volgende keer verslag zullen uitbrengen van de 
tevredenheidsonderzoeken kinderen, ouders en leraren? 
….  u wellicht ook zo benieuwd bent naar deze resultaten? 
…. wij op 22 februari een ouderavond organiseren over 
Positive Behavior Support, ofwel ‘goed gedrag kun je 
leren!’? 
…. wij hopen op een Prachtige Buitengewone Super grote 
opkomst? 
…. u hierover in deze Tierelier meer kunt lezen? 
…. vele groepen al druk bezig zijn met de voorbereidingen 
voor de carnavalsoptocht? 
…. het handenarbeidlokaal flink geboekt wordt om 
creatief aan de slag te gaan? 
…. wij reuze benieuwd zijn naar alle creatieve 
uitspattingen? 
…. wij hopen dat vele ouders en andere belangstellenden 
De-Grote-Lier-Optocht zullen gaan bewonderen op 5 
februari? 
…. wij de volgende keer weer nieuwe wist-u-datjes voor u 
hebben? 

 
----- 

 
 

 
Even voorstellen!                        
Mijn naam is Irma Boerakker en per januari 2016 ben ik 
ook in Molenhoek gestart als Kinder- en Jeugdtherapeut 
en Aura soma therapeut. In mijn praktijk begeleid ik onder 
andere kinderen en hun ouders met kortdurende, 
oplossingsgerichte therapie. Daar waar kinderen een 
steuntje in de rug nodig hebben kan ik helpen 
weerbaarder, meer ontspannen of zekerder te worden. 
Ook ouders zijn van harte welkom voor een 
kleurenconsult. Om meer te weten te komen over mijn 
manier van werken verwijs ik u graag door naar mijn site:  
www.irmakinderjeugdtherapie.nl 

 
 
 

----- 
 
 
 
 
 
 
Hoi jongens en meisjes! 

 
Weten jullie het nog? Net na de 
herfstvakantie hebben jullie 
allemaal het Sjorsboekje 
gekregen op school met daarin allerlei leuke sportieve en 
creatieve activiteiten! 
Ook de komende maanden is er nog van alles te doen! 
Doe je mee? Blader nog eens door het boekje of neem 
eens een kijkje op www.sjorssportief.nl en ontdek wat er 
nog allemaal te beleven valt! 
Zo kun je ontdekken wat je leuk vindt, waar je goed in 
bent of gewoon gezellig samen met andere kinderen 
sportief en/of creatief bezig zijn! 
 
Zien we je snel?! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toedeledoki!   
Sjors 

 
----- 

 

 
 
Korte Blokfluitcursus 
Een ideale kennismaking met instrumentonderwijs! 
 

 Voor kinderen vanaf groep 3 
 Les in een klein groepje 
 6 lessen voor 40 euro 
 Start in maart 

 
Proeflessen dwarsfluit en piano op aanvraag! 
Voor meer informatie:  
www.HildeDesmet.nl 
Johan van Kleefstraat 12 
Molenhoek 
024-3568498 
 

----- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.irmakinderjeugdtherapie.nl/
http://www.sjorssportief.nl/


 
 
 

 
 

Intergenerationele Workshop Schilderen en tekenen in 
het LOP 
 
Er wordt een intergenerationele workshop gehouden in 
het LOP te Molenhoek (Winkelcentrum). Het is de eerste 
keer dat een dergelijke workshop in het LOP plaatsvindt. 
Jongeren en ouderen (de leeftijd speelt dus geen rol) gaan 
gezamenlijk aan de slag met schilderen en tekenen. 
Marjan van Linge helpt je met alle technieken en 
materialen en laat jou zien hoe je kunt kijken naar de 
dingen om je heen of in je fantasie. Het is een 
inloopmiddag om te kijken of je schilderen of tekenen 
leuk vindt. Marjan geeft een uur lang een gratis proefles. 
Normaal geeft zij haar lessen in Mook. Marjan organiseert 
o.a. ook feestjes voor kinderen met als aandachtspunt: 
leren schilderen en tekenen. De workshop vindt plaats op 
zondagmiddag 17 januari. Het begint om 15.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom. Doe wel oude kleren aan! 
Er is een beperkt aantal plaatsen, dus wie het eerst komt… 
Ook kijkers zijn welkom. Zij kunnen hun tijd ook besteden 
aan de leestafel of het lezen van een boek uit de 
bibliotheek. Aanbevolen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dus: 
Wat: Workshop Schilderen en Tekenen 

Door wie: Marjan van Linge 
Wanneer: 17 januari vanaf 15.00 uur 

Waar: in het LOP (Winkelcentrum) 
Kosten: vrijwillige bijdrage 

 
 

----- 

 
 
 
 
 

 
 
 
ORGANISATIE ZOMER 3-DAAGSE 
 
Elk jaar in de laatste week van de zomervakantie wordt er 
in Mook de Zomer 3-daagse georganiseerd. Deze is 
bedoeld voor de leerlingen van groep 1 t/m 8 uit Mook, 
Molenhoek en Middelaar. Tijdens deze 3 dagen wordt er 
gebouwd, gespeurd en gespeeld van 10.00 – 15.00.  
Voor de organisatie van de Zomer 3-daagse zijn we op 
zoek naar enthousiaste ouders die zich hiervoor in willen 
zetten. Heb je interesse en wil je meer weten over wat het 
precies inhoudt, neem dan contact op met Marieke 
Broens (06 55877069) of komt gerust langs op 
Kloostertuin 4 in Molenhoek. 
 
 
 
 
 
 


