22 april 2016

Paasactie de Zonnebloem
Met medewerking van de leerkrachten hebben de
leerlingen van De Grote Lier dit jaar weer, met het
rondbrengen van de fruitmandjes het zonnetje laten
schijnen bij de gasten van de Zonnebloem in Molenhoek.
De vrijwilligers van de Zonnebloem willen allen die
hieraan op welke wijze dan ook een bijdrage hebben
geleverd hartelijk danken.
Onze jarigen!

Groetjes,
De vrijwilligers van de Zonnebloem

23 april

Elias Witteveen groep 8A

24 april

Layla Willems groep 4A

25 april

Lotte Segers groep 8A

26 april

Tamar Fernandez groep 3B

Grote Lierconcert

29 april

Julia van den Bergh groep 8A

Op vrijdag 13 mei is er om 13.00 uur het Grote Lierconcert
in de aula. Een aantal leerlingen van onderstaande
muziekdocenten speelt op hun muziekinstrument hun
leukste muziekstuk voor! Alle kinderen uit groep 3 tot en
met groep 8 mogen komen luisteren. Er zal worden
gespeeld op de blokfluit, dwarsfluit, klarinet, saxofoon,
trompet, piano, elektrisch en akoestisch gitaar.
Het concertje is met name bedoeld voor de kinderen van
school, maar natuurlijk zijn de ouders van de muzikanten
van harte welkom om te komen luisteren!
Ouders die interesse hebben om hun kinderen muziekles
aan te bieden zijn om 14.00 uur welkom om even kennis
te maken met de docenten. De kinderen krijgen om 14.15
uur de kans om even op de instrumenten te blazen of te
tokkelen.
Voor contact en meer informatie:

30 april

Hidde Knippenberg groep 5A

3 mei

Meike Gebbink groep 3B

5 mei

Ruben Koopman groep 8A

6 mei

Marnick Beuvink groep 5B

8 mei

Loes Haisma groep 1B

9 mei

Bram Geerts groep 7A

9 mei

Thijs Jakobs groep 4A

10 mei

Eveline Geurts groep 3A

16 mei

Tess Eemers groep 5A

16 mei

Alexander Leseman groep 6B

17 mei

Diede Donders groep 4B

------

www.GitaarlesMolenhoek.nl

www.HildeDesmet.nl

18 mei
Cass Theunissen
Van harte gefeliciteerd allemaal!!!!

------

Wist u dat….
 het team gistermiddag kennis heeft gemaakt met
de nieuwe directeur, Willeke Leenen?
 u na de meivakantie ook met haar kennis kunt
maken?
 zij zich via deze weg ook nog aan u zal
voorstellen?
 wij uitkijken naar een fijne samenwerking met
haar?
 Willeke heel veel zin heeft in deze nieuwe
uitdaging?
 wij haar een fijne tijd toewensen op De Grote
Lier?
 de leerlingen van de groepen 7 en 8 hard hebben
gewerkt aan de Entreetoets en Citotoets?
 zij nu lekker mogen uitblazen?
 de meiden van groep 8 zeer vaardig zijn in het
voetballen?
 zij wéér een ronde verder zijn bij het

MEIDENVOETBAL HAPPENING
EENDRACHT ‘30
27 APRIL A.S. (KONINGSDAG)

Ben je een meisje uit groep 5, 6, 7 of 8, en wil je
graag eens kijken of je voetballen leuk vindt? Of wil je
gewoon een gezellige, sportieve middag meemaken?
Dan ben je van harte welkom op woensdag 27 april
a.s. bij Eendracht (www.eendracht30.nl).
Van 15.30 tot 17.00 organiseren we een leuke
happening, met allerlei leuke voetbalactiviteiten.
De meiden van Eendracht MD1 begeleiden deze
middag!
Omdat we graag willen weten op hoeveel meiden we
ongeveer mogen rekenen, ontvangen we vooraf
graag even een mailtje met je naam en leeftijd:
meidenvoetbal@eendracht30.nl.
Graag tot dan!
Kasper Paardekooper
Coördinator meidenvoetbal Eendracht’30










schoolvoetbaltoernooi?
wij heel trots op deze meiden zijn en hen veel
succes wensen bij ge komende wedstrijden?
wij de ouders die coachen en rijden willen
bedanken voor hun inzet en medewerking?
wij héél blij zijn met nieuwe kamouders?
u zich hiervoor nog steeds kan aanmelden bij
lenneke.peters@gmail.com?
u bij deze brief een belangrijke brief vindt over
‘Keuze-cursus’, een nieuw activiteit op onze
school voor alle kinderen?
wij hopen op vele enthousiaste reacties?
wij de volgende keer weer nieuwe wist-u-datjes
voor u hebben?

Belangrijk om te weten
25 april t/m 6 mei: vakantie
27 april: Koningsdag
4 mei: Nationale dodenherdenking
5 mei: Bevrijdingsdag
17 mei: studiedag, alle leerlingen hele dag vrij
20 mei: Tierelier Info
30 mei: Bag2School

WIJ WENSEN IEDEREEN
EEN FIJNE VAKANTIE!

