
 

 Dringende oproep ! 
 
Onze school beschikt over een mooie bibliotheek. Een team 
van ouders beheren de bibliotheek en zorgen ervoor dat op  
maandag, woensdag, donderdag van 12.45 tot 14.15 uur alle 
kinderen van onze school boeken kunnen lenen. Dit doen de 
ouders per toerbeurt. Soms zitten ze met zijn tweeën, soms 
alleen.  
 
De kinderen van een paar ouders zitten momenteel in 
groep 8 en gaan in juli onze school verlaten. 
Daarom zijn wij dringend op zoek naar ouders die ons 
willen helpen zodat onze bibliotheek ook weer het 
aankomend schooljaar door alle kinderen van De Grote 
Lier gebruikt kan worden. 
 
Op de woensdag en donderdag,1x in de 2-3 weken, kunnen 
we hulp van ouders gebruiken. 
 
Lijkt het u wat ons bibliotheekteam te komen helpen neem 
dan even contact op met Bea Bernaards, groepsleerkracht 
1a-2a.  
Tel: 024-3585665 of b.bernaards@degrotelier.nl 
 
Alvast heel erg bedankt.  
 
 

 

------ 
 
Een beter, mooier, fijner winkelcentrum Molenhoek? 
 
Speciale uitnodiging voor alle kinderen van Molenhoek 
tussen 9 en 12 jaar. 

 
De winkeliers in ons winkelcentrum willen het centrum 
nog beter en mooier maken. Hoe zouden ze dat het beste 
kunnen doen? 
Schrijf daarover een verhaal (of opstel). Geef daarin onder 
andere antwoorden op de vragen: wat vind je nu wel goed 
en mooi,  wat mis je en wat zou je graag anders zien?  

Mail je verhaal uiterlijk 14 juni naar 
info@dorpsraadmolenhoek.nl. Vergeet niet je naam, 
leeftijd  en adres te vermelden.  Er zijn mooie prijzen te 
winnen.  
Uitreiking: zaterdag 18 juni om 12 uur in het 
winkelcentrum . 

 

 
 
 
 

------  
Tandenpoetsles. 
 

 
Donderdag 27 mei hebben de kinderen van groep   1-2 
van Bea/Caroline en Joyce/Sylvia, groep 3 van 
Tisra/Maaike, groep 4 van Henriette en van Tiny/Carla 
tandenpoetsles gehad van een tandheelkundig 
zorgverlener. 
Op de vraag wie er vanmorgen de tanden gepoetst had, 
reageerden alle kinderen positief. 
Via het digibord  werd er getoond hoe belangrijk het 
tandenpoetsen is, namelijk minstens 2 keer per dag. Aan 
de hand van een groot gebit en een pop werd er 
voorgedaan hoe de kinderen goed moeten poetsen en 
waarop ze moeten letten tijdens het poetsen.  
Vervolgens kregen alle kinderen een speciale 
tandenborstel waarin al tandpasta zat en mochten ze zelf 
aan de slag, nadat het bij de pop voorgedaan werd. 
Natuurlijk poetsten de kinderen super goed en schuimde 
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de tandpasta daarna in hun mond. Niet erg: deze 
tandpasta mocht doorgeslikt worden, iets dat natuurlijk 
erg speciaal was voor de kinderen. 
Na het tandenpoetsen was er nog gelegenheid tot het 
stellen van vragen waar de kinderen gretig gebruik van 
maakten. 
Tot slot deden we samen nog een quiz . 
De tandenborstels werden in hun tassen gestopt en ook 
kreeg elk kind nog een mini tube tandpasta mee naar huis. 
Het was een leuke en leerzame tandenpoetsles! 
 
 

  
 
 

 

 
 

------  
 
 
Thema Hemel en Aarde: Feest 
 
Het thema van de lessen van Hemel en Aarde, die we tot 
de zomervakantie volgen, is “ Feest.” 
Het is niet alleen een leuk onderwerp maar ook leerzaam 
en belangrijk. 
Door iets te vieren maken we gebeurtenissen in het leven 
belangrijk en  herinneren we elkaar  
aan wat er echt toe doet. 
Tijdens de lessen is er aandacht voor de manier waarop je 
belangrijke momenten in je leven viert. Feesten zitten vol 
met tradities, denk maar aan verjaardagen en het vieren 
van een bruiloft. 
Maar ook bedenken we met de kinderen hoe je kunt 
vieren dat je iets bereikt hebt, waar je trots op bent. Ook 
dat zijn momenten die een klein feestje waard zijn. 

Verder zullen de kinderen vast een feest leren kennen 
waar ze nog niet eerder van gehoord hebben zoals het 
feest van Sint Jan op midzomernacht, Bevrijdingsdag of 
het Suikerfeest. 
Door in de lessen uitgebreid stil te staan bij wat vieren 
eigenlijk is, worden kinderen zich bewust van wat een 
feest voor ze kan betekenen en dat het vieren van feesten 
bij het leven hoort. 
Het worden vast feestelijke lessen. 
 

------  

 
Onze jarigen! 
 

4 juni  Jorn Weeda groep 8B 

5 juni Xian You Tjon-Pon-Fong groep 1A 

6 juni   Roos van den Corput groep 1A 

7 juni Sanne van Eijkeren groep 1B 

7 juni Oscar Kaufmann groep 6B 

8 juni Noreen Boerboom groep 1B 

9 juni Tim van Hoek groep 7B 

9 juni Lucas Wahl groep 5B 

11 juni Emma Ros groep 7A 

13 juni Quentin  Beuvink groep 3A 

13 juni  Stijn Yocarini groep 4A 

15 juni  Aniek Graafsma groep 8A 

15 juni Eva Laurant groep 6B 

16 juni Anne de Backer groep 7B 

16 juni  Bram van de Kar groep 7A 

16 juni  Marijn Peters groep 6A 

16 juni Sam Yocarini groep 1B 

18 juni  Wiepke ten Napel groep 1A 

18 juni Aukje Oosterom groep 6B 

18 juni Lennard Raedts groep 3A 

Van harte gefeliciteerd allemaal!!! 



 
 
Waterzuivering 
 
Groep 6B en groep 6A gingen naar de waterzuivering. 
Annemarie en Harry legden ons veel uit. Alle kinderen 
vonden het heel interessant ze zaten te popelen om de 
rondleiding te krijgen. Er waren veel machines,  ze 
stonken heel erg maar toch was het heel leuk. Er was 
ook een soort hark, die nam al het afval mee. Alleen niet 
alleen afval  ook namen ze vissen en telefoons en nog 
veel meer. Wij zagen zelfs een kikker (pad) en toen wou 
niemand daar meer weg. 
En aan het eind kregen we een cadeau want dan 
hadden we een leuke herinnering. We gingen toen met de 
auto terug naar school. 
 
Groeten van Eva Charlotte Lieke en Flor. 

------ 
Naar de schooltuin  
 
Elke woensdag gaan wij  een uurtje naar de schooltuin. 
We fietsen dan met de hele klas daar naar toe. Dan lopen 
we naar onze tuintjes, daar krijgen we opdrachten zoals 
aardbeien planten en onkruid wieden. We planten ook 
aardappels, spinazie en sla. Het is leuk om naar de 
schooltuin te gaan. We werken in tuintjes die 2 bij 5 meter 
zijn. Zo hebben we lekker veel ruimte! We werken in 
groepjes die je zelf mag kiezen, de groepjes bestaan uit 4 
kinderen. Als we klaar zijn gaan we naar een huisje, daar 
krijgen we een beker ranja en een spekje. Daarna stappen 
we op onze fietsen en fietsen we weer naar school. 
 
Geschreven door: Jade en Manus uit groep 6b!     

 

------ 
 

Op de fiets naar school 
 
Onlangs zijn er diverse fietsen van kinderen beschadigd in 
onze fietsenstalling. Momenteel gaan er weer erg veel 
kinderen met de fiets naar school en is de fietsenstalling 
te vol. Wij willen aan u vragen om alléén naar school te 
komen met de fiets als u buiten de ring woont. 
(zie bijlage bij de Info). 
 
 

------ 
 
Wist u dat…………… 

 

….de actie Bag2School weer een mooi bedrag heeft 

opgeleverd? 

….er € 414,00 op onze ‘schoolpleinrekening’ bijgeschreven 

wordt? 

….wij iedereen willen bedanken voor het inleveren van de 

zakken? 

….wij in het najaar weer opnieuw gaan verzamelen en er 

nog zakken te verkrijgen zijn bij de administratie? 

….de gemeente binnenkort het stuk speelplaats in de 

‘hoek’ Singel/Esdoornlaan gaat herstellen? 

….deze speelplek ingericht wordt met kunstgras en 

speelzand? 

….de wilgentenenhutjes en klimboom op de huidige plek 

helaas verwijderd moeten worden op verzoek van enkele 

bewoners die aan het schoolplein wonen, in overleg met 

de gemeente? 

….deze speelelementen verplaatst gaan worden naar de 

‘hoek’ Singel/Esdoornlaan? 

….tussen de muur en de bestrating van het schoolplein 

een buffer zal komen met groenvoorzieningen en een 

afscheiding? 

….wij u binnenkort verder informeren over het 

schoolpleinplan waar kinderen beter en meer kunnen 

gaan bewegen? 

….wij hopen dat de schep snel de grond in gaat en de 

kinderen veilig en schoner kunnen spelen op het plein? 

….komende zondag 13 kinderen van onze school de Eerste 
Communie doen? 
….dit Sylvia, Naomi Maud, Bram L, Rosa, Anniek, Cato, 

Yfke, Liam en Nout uit groep 4 zijn en Teyler, Elin en Lieke 

uit groep 5? 

….we deze kinderen samen met hun ouders een hele 

feestelijke en gezellige dag toewensen?  

….de kennismakingsmiddag plaats zal vinden op 

maandagmiddag 11 juli van 12.45 tot 14.15 uur? 

….de kinderen dan naar hun nieuwe leerkracht(en) zullen 

gaan om kennis te maken? 

….wij u natuurlijk vooraf laten weten bij wie uw kind 

komt? 

….nieuwe kinderen op school hiervoor nog een 

uitnodiging krijgen? 

….de kinderen van de groepen 8 op dit tijdstip vrij zijn? 

….zij deze week genoten hebben van een heel fijn kamp in 

Elsendorp? 

….hierover ook een bericht staat op onze Facebookpagina 

van De Grote Lier? 

….zij volgende week weer hard gaan oefenen voor  hun 

musical? 

….wij op vrijdag 15 juli om 12.00 uur vrij zijn, volgens onze 

goede traditie en dan vakantie gaan vieren? 

….wij nog niet zo ver zijn, maar dit toch vast willen 

melden? 

….wij de volgende keer weer nieuwe wist-u-datjes voor u 

hebben? 

 
 

------ 
Lekker lezen in de zomer! 
 
Ook in de zomervakantie is lezen leuk! Download nu gratis 
een grote selectie kinder e-books via de VakantieBieb-app 



 
van de bibliotheek. (Beschikbaar in Google Play en de App 
Store.) Er zit altijd wel iets voor je tussen! 
Kijk voor meer informatie op  
www.vakantiebieb.nl  
 

------ 
 

Belangrijk om te weten 
 

15 juni: studiedag Lijn 83, alle leerlingen vrij 
17 juni: Tierelier Info 
29 juni: rapport 
1 juli: studiedag, alle leerlingen vrij 
6 juli: 10-minutengesprekken, facultatief 
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