
 

 
Oproep vrijwilligers om mee te surveilleren 
 
Beste ouders, 
Vorige week heeft u een oproep ontvangen om u aan te 
melden als vrijwilliger om samen met de leerkrachten te 
surveilleren tijdens de middagpauze. Naar aanleiding van 
de tussenevaluatie van het Vijfgelijkedagenmodel zijn we 
van mening dat de middagpauze voor de groepen 1 tot en 
met 4 en de groepen 5 tot en met 8 gesplitst moet 
worden. Deze keuze houdt wel in dat we extra 
surveillanten nodig hebben. Om de leraren te laten 
genieten van hun welverdiende middagpauze, zodat ze 
weer fris kunnen beginnen aan het middagdeel, richten 
we ons tot u met deze oproep. 
Wilt u een half uurtje op één dag in de week of eens in de 
zoveel weken mee surveilleren, laat ons dat dan weten! 
Als veel ouders zich opgeven om een keer mee te 
surveilleren, dan hoeven we minder vaak een beroep te 
doen op dezelfde personen. Er zijn al een aantal ouders 
die zich aangemeld hebben, waarvoor onze hartelijke 
dank! We hopen dat er snel nog meer aanmeldingen 
komen zodat we de kinderen meer speelruimte kunnen 
bieden tijdens de middagpauze. 
   

-----  
 
De schooltuin 

 
Beste kinderen, ouders/ opa's / oma’s van de groepen 6 
 
Zet 27 februari alvast in jullie agenda. Dan gaan we voor 
het eerst dit jaar met de schep de grond in. We maken 
samen  de schooltuin klaar voor het voorjaar. We gaan 
spitten, harken en paadjes maken. Zo kunnen de kinderen 
een paar weken later op woensdagmiddag(6B) en 
vrijdagmiddag (6A) meteen aan de slag met zaaien en 
planten. De commissie zorgt voor koekjes, limonade, 
koffie en thee. Veel handen maken licht werk, dus hopelijk 
zijn jullie allemaal van de partij.  
Zaterdag 27 februari van 10:00 tot 12:00 uur.  
Voor koffie en thee met een koekje wordt gezorgd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het schooltuin team 
 

-----  

 
Tevredenheidsonderzoeken 
 
Eind 2015 hebben leerlingen, ouders en leraren in een 
tevredenheidsonderzoek hun mening kunnen geven over 
het onderwijs op De Grote Lier. Hieronder volgt een korte 
samenvatting van de bevindingen. 
De leerlingen van groep 5 tot en met 8 gaven De Grote 
Lier een rapportcijfer: 8. 
Over het algemeen waren de leerlingen tevreden tot zeer 
tevreden over de school.  De volgende aandachtspunten 
kwamen naar voren:  

 Leerlingen willen graag meer meedenken en 
meepraten over allerlei schoolzaken; 

 Leerlingen willen nog vaker samenwerken; 

 Leerlingen willen vaker zelf werk kiezen. 
Het tevredenheidsonderzoek onder ouders ging gepaard 
met veel problemen door een emailbestand dat niet 
geactualiseerd of volledig bleek te zijn. Ondanks de 
medewerking van de ouders is het niet gelukt om alle 
ouders te bereiken. Uiteindelijk hebben 49 ouders de 
vragen beantwoord. Deze respons is te laag om er beleid 
op te maken. Toch halen we er een aantal 
aandachtspunten uit:  

 We blijven alert op de communicatie naar ouders bij 
leerlingen die extra zorg nodig hebben; 

 We kijken er kritisch naar of we leerlingen voldoende 
uitdagen. 

 We kijken kritisch naar het leerstofaanbod van 
kinderen die meer kunnen of willen. 

Uit de resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder 
leraren komen de volgende actiepunten naar voren: 

 We kijken hoe we de werkdruk kunnen verminderen; 

 Samen gaan we nadenken hoe we meer aandacht 
kunnen besteden aan ‘overige vakken’.  

 

----- 

Vakantierooster schooljaar 2016-2017 
 
Schooljaar begint op 29 augustus 2016. 
Herfstvakantie: 24 oktober t/m 28 oktober 2016 
Kerstvakantie: 26 december 2016 t/m 6 januari 2017 
Carnavalsvakantie: 27 februari t/m 3 maart 2017 
Aprilvakantie: 24 april t/m 28 april 2017 
Meivakantie: 22 mei t/m 26 mei 2017 
Zomervakantie: 17 juli t/m 25 augustus 
 
Verdere aanvullingen volgen nog. 

 29 januari 2016 



 
Even voorstellen 
 
Vanaf donderdag 4 februari 2016 ga ik (Naline Verbeet) 
het schoolmaatschappelijk werk verzorgen. Ik kom een 
keer per maand op De Grote Lier  voor het spreekuur. Ik 
werk voor Synthese en daardoor ben ik onafhankelijk van 
de school. Het belang van het kind staat voorop.  
                                                                                                                                 

 
Wat kunt u van mij als schoolmaatschappelijk werker 
verwachten?  
Als schoolmaatschappelijk werker ben ik er voor kinderen 
die niet goed functioneren op school of thuis en extra 
ondersteuning en aandacht nodig hebben.  
Bijvoorbeeld: 

 het kind wordt gepest 

 het kind zit niet goed in zijn vel  

 het kind komt niet goed voor zichzelf op 

 de ouders zijn gescheiden en het kind heeft hier last 

van 

 bij rouwverwerking of ziekte van bv. familieleden 

 
Daarnaast ben ik er ook voor ouders die vragen hebben 
over de opvoeding van hun kind.  
Bijvoorbeeld: 

 uw kind luistert niet, of alleen als u flink boos wordt 

 uw kind heeft geen vriendjes 

 uw kind is zo stil, of juist heel druk 

 uw kind slaapt slecht en komt s ’avonds steeds uit 

bed  

 
Als maatschappelijk werker kan ik in deze situaties een rol 
vervullen, om samen met u, school en uw kind te bekijken 
waardoor het met uw kind minder goed gaat dan 
verwacht. En natuurlijk vooral om samen te bekijken wat 
er gedaan kan worden om uw kind weer in ontwikkeling 
te brengen. Soms zijn een paar tips of een klein aantal 
gesprekken al voldoende om zelf verder te kunnen. Soms 
is meer of andere hulp nodig. Dan wordt er gekeken welke 
hulp passend is. Voor u als ouder zijn er geen kosten 
verbonden aan het schoolmaatschappelijk werk.  
 
Een keer per maand verzorg ik op donderdag van 13.15 
uur tot 14.15 uur het spreekuur. Deze spreekuren vinden 
op de volgende momenten plaats; 
Donderdag 4 februari 2016  
Donderdag 3 maart 2016  
Donderdag 7 april 2016 
Donderdag 12 mei 2016 
Donderdag 2 juni 2016  
Donderdag 7 juli 2016  
 

Indien u gebruik wilt maken van het spreekuur kunt u 
contact opnemen met de leerkracht of intern begeleider, 
maar u kunt ook gewoon binnenlopen op dat tijdstip. 
 
Mijn contact gegevens zijn: 
Naline Verbeet, n.verbeet@synthese.nl  
Synthese Maasduinen  
 

-----  
 
Thema  Hemel en Aarde: Bang 
 
Monsters onder je bed, spinnen, ruzie of rekensommen: 
ook in een kinderleven zijn genoeg redenen om bang te 
zijn. Hoe jong je ook bent, iedereen weet hoe het voelt 
om bang te zijn. Vaak is dat niet fijn maar soms is het juist 
goed, het behoedt je voor ongelukken.  In onze lessen van 
Hemel en Aarde verkennen we met de kinderen  dat er 
verschillende manieren zijn om met angst om te gaan. 
Bijna alle godsdiensten kennen rituelen of verhalen om je 
angst te bezweren of te overwinnen. Je kunt eigenlijk niet 
voorkomen dat je soms bang wordt. Maar je kunt wel 
leren om goed met je angst om te gaan. Godsdienst of 
levensbeschouwing kunnen daarbij helpen. Er zijn mensen 
die hun angst voorleggen aan God of een heilige en op die 
manier hun angst verkleinen en meer vertrouwen en hoop 
ervaren. Andere mensen bezweren hun angst met behulp 
van amuletten of andere symbolen. Weer andere mensen 
kunnen hun angst overwinnen door zich in te zetten voor 
iets wat ze heel belangrijk vinden. Nooit meer bang zijn 
dat zal niet gaan. Maar altijd bang zijn, dat moet natuurlijk 
ook niet. De komende weken gaan we met de kinderen 
deze “levenskunst” verkennen. Dat hoort bij het 
opgroeien en groter worden en daar helpen we de 
kinderen graag bij.  
 

-----  
Hulpouders bedankt! 

Dank je wel lieve ouders, voor al jullie hulp  
bij het maken van de carnavalskleding voor de 
groepen 1-2. Er is ontzettend hard gewerkt door  
jullie. Dankzij jullie hulp lopen ze er  
volgende week bij als een prachtige Elsa of Olaf. 
Wat zullen ze stralen! 
Dank hiervoor namens alle kinderen en juffen van de 
groepen 1-2. 

 

 
 

. ----- 

 
 
 

mailto:n.verbeet@synthese.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLjt31gMzKAhVDvhQKHXSPDN8QjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DF2nAKTwZifc&psig=AFQjCNHKHMDnEpz83BWc44cS9gsi_6Z-1g&ust=1454053332968086


 
 

 
 
Onze jarigen! 
 
 

31 januari Flor Peters  (6B) 

31 januari Iain Weggeman (8A) 

3 februari Amal Rahimli (6B) 

5 februari Maud Bremer (4A) 

5 februari  Tim Weyers (5B) 

6 februari Jade Vermeulen (8B) 

7 februari   Nathalie Bolman (5B) 

7 februari  Tom Hendriks (5A) 

7 februari  Lucas Portman (6A) 

8 februari  Pedro van Heesch (3A) 

8 februari  Ryan van Heesch (3B) 

8 februari  Meaghan Weggeman(6A) 

9 februari  Rachel den Hartog (2A) 

9 februari Valentina Heijster (1A) 

9 februari  Jade Kouwenberg (6B) 

10 februari Daphne Roelofs (7A) 

12 februari Madelief Folkers (4A) 

14 februari Felix Frowijn (4A) 

14 februari Bram Leijser (4B) 

14 februari Tobian Peters (3A) 

14 februari Thijmen Smit (6B) 

15 februari Milou Beker (8B) 

15 februari  Rick Bennik (8A) 

15 februari Tijn Driessen (5B) 

17 februari Julia Ubachs (4B) 

18 februari Eva Bemelmans (8A) 

18 februari Sybolt Eemers (1A) 

19 februari Renske Pierma (4B) 

  

 
 
 
Van harte gefeliciteerd!!!! 
 
 
 

 

Wij wensen onze nieuwe leerling Anne Bremer gr. 1-2 héél 
véél plezier…… op De Grote Lier! 
 
 

-----  
Om te onthouden… 
 
2 februari: 20.00 u informatieavond nieuwe leerlingen 
2 t/m 4 februari:  open huis, inloop voor ouders van 
nieuwe leerlingen (zie onderstaande poster). 
8 februari t/m 15 februari voorjaarsvakantie 

 
 

-----  
WELKOM! 

 

 
 

---- 

 
 
 
 
 



 
Wist u dat….. 
 
….het woensdag 27 januari in groep 3b (Henk) rook naar 
soep?  
….het niet zomaar soep was, maar lettersoep? 
….de drie liter soep, vol met letters, nu in die buiken zit? 
….die letters er nooit meer uit gaan? 
….de kinderen van groep drie nu al álle letters geleerd 
hebben en dat dat een feestje verdiende? 
….ze aan het einde van de dag ook nog een echt diploma 
kregen: een letterdiploma? 
….Susanne en Martijn (ouders uit de ouderraad) hard 
gewerkt hebben om de school te versieren met slingers, 
ballonnen en andere carnavalsversieringen? 
….wij dit weer erg waarderen en ‘dank je wel’ zeggen? 
….de optocht vast een groot succes gaat worden? 
….er in vele klassen keihard geknutseld is? 
….wij nog steeds op zoek zijn naar een paar enthousiaste 
ouders voor onze hardwerkende en gezellige ouderraad? 
….u altijd een keer een ouderraadvergadering kunt 
bijwonen om een indruk te krijgen van de taken? 
….U op de website www.degrotelier.nl ook informatie 
kunt vinden over de OR? 
….wij iedereen een erg gezellige carnavalsvakantie 
toewensen in ons Kuulengat? 
 

 
 

----- 

Bericht uit de parochie. 
 
Aanstaande zondag, 31 januari, is er om 9.30 uur weer 
een gezinsviering in de kerk. We vieren het feest van 
Maria Lichtmis en het  thema van deze viering is: Het kind 
in de tempel.  
Het verhaal dat verteld wordt gaat over Simeon, die elke 
dag naar de tempel gaat om dát kind te ontmoeten dat 
alle mensen blij en gelukkig zal maken. Als Maria en Jozef 
hun kind Jezus in de tempel komen opdragen aan God 
komt de wens  van Simeon uit. Wat straalt hij als hij het 
kindje in zijn armen sluit. 
Het kinderkoor St. Frans zal tijdens de viering de liedjes 
verzorgen. 
We hopen dat we  veel kinderen met hun ouders mogen 
begroeten. 
Werkgroep gezinsvieringen. 
 

 

 
 

18 KINDEREN MAKEN MUZIEK 
Er zal een leuk programma 
klinken, van beginners tot 
gevorderden op blokfluit, 

hobo, altsaxofoon, keyboard 
en piano. 

 

 
 

Dus: 
Wat: 18 kinderen maken 

muziek 
Onder leiding van: Mariëtte 

Thijssen 
Wanneer: zondag 31 januari 

om 14.30 uur 

Waar: Prinsenweg 3c 
Winkelcentrum 

Kosten: bijdrage voor het LOP 
 
 
 

http://www.degrotelier.nl/

