
 

Score CITO-eindtoets groep 8 
Enkele weken terug hebben de leerlingen van groep 8 de 
uitslag van de Eindcito Basisonderwijs ontvangen. In het 
overzicht hieronder ziet u de scores van deze groep 
leerlingen in vergelijking met voorgaande jaren. Uit 
onderstaande tabel kunt u aflezen dat de leerlingen het 
goed gedaan hebben. De totale ongecorrigeerde 
gemiddelde score zit boven het landelijk gemiddelde. Wij 
feliciteren de leerlingen en alle leerkrachten met het 
behaalde resultaat!  
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Landelijk 
gemiddelde 

535,1 534,7 534,4 534,8 534,5 

De Grote Lier 
ongecorrigeerd 

534,5 539,3 537,8 536,3 537,4 

 
Onze score: 537,4 = voldoende. 
Onze ondergrens (van de schoolgroep waarin wij vallen): 
535,2  
Onze bovengrens (van de schoolgroep waarin wij vallen): 
539,2 

------ 
 
 
Vakantierooster 2016-2017 
 
Hieronder het vakantierooster voor het volgend 
schooljaar 2016-2017. De studiedagen volgen nog zodra 
deze bekend zijn. 
 

Herstvakantie 24 okt. t/m 28 okt. 

Kerstvakantie* 26 dec. t/m 6 jan. 

Voorjaarsvakantie 27 febr. t/m 3 mrt. 

Goede vrijdag 14 apr. 

2
e
 Paasdag 17 apr. 

Meivakantie* in april 24 apr. t/m 28 apr. 

Bevrijdingsweek 1 mei t/m 5 mei 

Hemelvaart 25mei t/m 26 mei 

2
e
 pinksterdag 5 jun. 

Zomervakantie* 17 juli t/m 25 aug. 

*= door de overheid vastgesteld 
 
 
 

------ 
 

 

 
 
Onze jarigen! 
 

19 juni  Dali Kuiper groep 6A 

22 juni Anne Berends 5B 

1 juli Noud van De Loo Groep 4B 

2 juli  
Isabel van Dijk Berkenvelder groep 
3A 

2 juli  Demi Stevens groep 5A 

3 juli Lammert de Man groep 4A 

5 juli Zoë de Jong groep 1A  

6 juli Nienke Bauhuis groep 3A  

6 juli Julie Hofstad groep  7B 

6 juli Fleur Muijsers  groep 8A 

7 juli Pepijn Van Heijden groep 7B 

10 juli Joost Jonkman groep 1B 

12 juli  Nynke Piersma groep 6B 

13 juli  Siem Meelkop groep 1A 

13 juli Carys Pulles  groep 8A 

14 juli  Jones Floridas  groep  3B 

14 juli  Maaike Piersma groep 3B 

15 juli Sam Rebel  groep 8A 
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Van harte gefeliciteerd allemaal!!! 
Speciale wist-u-datjes van onze ouderraad! 
 
Wist u dat…. 
….. de ouderbijdrage voor schooljaar 2015 – 2016 door 
velen van u is betaald? 
…..wij als Ouderraad daar erg blij mee zijn, omdat we 
hiervan leuke activiteiten voor de kinderen kunnen 
organiseren en/of bekostigen, zoals vieringen rond 
Sinterklaas, Kerst en Carnaval, Koningsspelen, 
Patio/Schooltuin, (bijdrage aan) Schoolverlaterskamp, 
Laatste schoolweek, klassenexcursies en niet te vergeten 
de tweejaarlijkse schoolreis? 
…..deze activiteiten naast leuk ook belangrijk zijn voor de 
sociale vorming en brede ontwikkeling van onze kinderen? 
…..deze activiteiten niet door de overheid worden betaald 
en dat zonder ouderbijdrage deze activiteiten niet in deze 
vorm georganiseerd kunnen worden? 
…..nog niet alle ouders hun bijdrage hebben 
overgemaakt? 
….zij dat nog steeds kunnen doen op NL17 INGB 
0000307883 t.n.v. Oudervereniging – de Grote Lier 
o.v.v. de naam van het oudste kind? 
…..de ouderbijdrage al sinds 2007 niet meer is gestegen 
en is vastgesteld op € 28 (1 kind op school), € 53,50 (2 
kinderen op school), € 75,25 (3 kinderen op school) en 
€ 97,25 (4 of meer kinderen op school) 
……. voor instroom na 1 januari 2016  halve tarieven 
gelden? 
…. als u om principiële redenen de ouderbijdrage niet 
wil voldoen, wij dat graag van u horen op 
ouderraad@degrotelier.nl, zodat onnodige 
herinneringskosten worden voorkomen? 
…..er mogelijkheden zijn om met bijzondere bijstand bij de 
gemeente Mook en Middelaar de ouderbijdrage te 
bekostigen?  
…..U dan wel een inkomen dient te hebben dat onder de 
inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm ligt.  
…..u voor meer informatie contact op kunt nemen met de 
gemeente? 

------ 
 

Kamcoördinator op woensdag! 

Beste ouders/verzorgers. 

Ik ben op zoek naar een kamcoördinator voor de 
woensdag. Dit zijn de woensdagen na de vakanties en 
twee weken erna voor de her controle. 

Wat moet je doen? 

 De kamouders inlichten  dat er een controle aan 
zit te komen. 

 De kamouders begeleiden tijdens het kammen, 
eventueel zelf mee kammen. 

 Aanspreekpunt voor de leraren. Bij de leraren 
aangeven wanneer de klas gekamd wordt. 

 De leraren informeren over wie er luizen heeft. 

 De ouders waarvan het kind luizen heeft 
benaderen per telefoon. Eventueel hulp bieden. 

De ouders van alle kinderen van de groepen waar 
hoofdluis geconstateerd is, worden door school ingelicht. 

Ik doe deze taak al geruime tijd, maar op de woensdag 
kan ik deze taak niet meer doen. Daarom hoop ik écht op 
reacties van jullie!!  

Met vriendelijke groet,  
Lenneke 
kamcoördinator 

 

------ 
 
 
Belangrijk om te weten 

 
17 en 14 juni: keuzecursus groepen 6-7-8 
22 en 19 juni: keuzecursus groepen 3-4-5 
29 juni: rapport 
1 juli: STUDIEDAG, alle leerlingen vrij 
6 juli: 10-minutengesprekken, facultatief 
11 juli: kennismakingsmiddag nieuwe leerkrachten groep 
15 juli: laatste schooldag - 12.00 uur vakantie! 
 
 

------ 

Bootcamp voor groep 7& 8!! 

Even voorstellen. Wij zijn Jelle, Douwe, Carlijn & Tessa van 
het Kandinsky College in Molenhoek.Voor het vak 
economie hebben wij de opdracht gekregen om een 
bedrijfje te starten en zo geld op te halen voor de cacao 
boeren in Peru.Ons idee was om een bootcamp te geven 
op De Grote lier voor groep 7 & 8 en……dit gaat gebeuren! 

De bootcamp zal gegeven worden op woensdag 22 juni 
tijdens de gymlessen.De bedoeling is dat de leerlingen 
sportkleding en sportschoenen dragen.  

Nog even over het goede doel, de organisatie is “day for 
change”. Zij zorgen ervoor dat ons geld goed terecht komt 
bij de cacao boeren.  

Waarom de cacao boeren in Peru?  

Deze boeren hebben het heel moeilijk, ook worden ze 
vaak beroofd. Als u hiervoor geld wilt doneren dan kan dit 
in het potje bij de receptie. Wij zouden daar heel blij mee 
zijn!In ieder geval alvast bedankt & tot 22 juni. Wij hebben 
er super veel zin in!! 

 

 

mailto:ouderraad@degrotelier.nl

