15 juli 2016

Beste ouders/verzorgers,
Aan het einde van dit schooljaar kijk ik graag en met
plezier terug op mijn start als directeur van De Grote Lier.
In mijn kennismakingsbrief naar u schreef ik dat de zon
altijd scheen als ik in Molenhoek kwam. Dat heb ik
letterlijk gezien niet in stand kunnen houden. Echter, de
figuurlijk geschenen zon heeft me veel zonnestralen
gebracht. De contacten met de leerlingen, het team en de
ouders waren erg prettig en gaven me het gevoel van
‘welkom’.
Wat gebeurt er veel op De Grote Lier, wat zijn er veel dingen
om trots op te mogen zijn. En gelukkig….er zijn ook nog
dingen die we samen kunnen verbeteren. Fijn om na de
zomervakantie met z’n allen weer verder te gaan!!
Een mooie, zonnige vakantie toegewenst en graag
tot ziens op maandag 29 augustus!
Met vriendelijke groeten,
Willeke Leenen

Bibliotheek
Wist u dat
 Ellen Koopman en Jolanda Bosch jaren heel
actief hebben meegeholpen in de bibliotheek? 

 hun kinderen in groep acht zitten en het tijd
is om uit te vliegen? 

 wij dit natuurlijk heel jammer vinden,
maar gelukkig alweer nieuwe bibliotheek
ouders hebben die hun plaats overnemen? 

 wij Ellen en Jolanda heel, heel erg willen
bedanken voor hun enorme inzet? 

Groetjes Bea

-----Lieve klassenouders,

------

Jullie verdienen een pluim!

Afscheid
Vanuit een kleuterschool in de buurt van Sittard startte ik
ruim 40 jaar geleden als hoofd kleuterleidster op De
Kleine Lier.
Aanleiding voor deze verhuizing was de studie
speltherapie die ik in Nijmegen ging volgen. Met die
kennis wilde ik kinderen die meer dan het ‘gewone’ nodig
hadden, beter kunnen begeleiden. Tegenwoordig
noemen we dit onderwijsbehoeften.
Die wens, eigenlijk meer een missie, heb ik altijd
nagestreefd. Samen met kinderen, ouders en collega’s
blijven zoeken naar de juiste, of minimaal een zo goed
mogelijke, afstemming op hetgeen kinderen nodig
hebben om zich zo volledig mogelijk te ontwikkelen. Dit
deel van mijn activiteiten heeft mijn werk op onze school
nooit eentonig gemaakt.
Ik vind het nog steeds heerlijk werk, maar het lukt me
niet meer de balans te vinden tussen de inspanning op
school en ontspanning thuis. Juist om het fijne gevoel
vast te houden, stop ik met werken. Ik wil iedereen
bedanken voor de fijne jaren.
Maak er met z’n allen een school van waar iedereen graag
wil zijn en zich naar eigen mogelijkheden kan ontwikkelen.
Marien

Voor behulpzaamheid…
Voor betrokkenheid…

Voor alle hulp bij activiteiten…
Voor het regelen van vervoer en andere zaken…
Voor de leuke en leerzame uitstapjes…
Jullie zijn kanjers! Bedankt voor alles!
Kinderen en team De Grote Lier

-----Prietpraat van kleuters
Jurre: Mijn opa en oma zijn al 40 KEER getrouwd.
Philo: Juf, mag ik kietelbeestjes (kriebelbeestjes) zoeken?
Joris: Heeft ie last van juggebulten?

Hoofdluis
Het Limburgs museum

Beste ouders/verzorgers,
Ik wil de kammers van dit schooljaar hartelijk danken
voor al hun hulp.
Alle kammers hebben voor hun trouwe hulp een
leuk cadeau gekregen. Dat hebben jullie verdiend.
Helaas moeten we naast de leerlingen van groep 8
ook afscheid nemen van drie kammoeders van groep
8. Hartelijk dank voor jullie jarenlange hulp
Met trots kan ik jullie vertellen dat we een nieuwe
coördinator voor de woensdagochtend hebben.

Dit is Marleen Gebbink, moeder van Meike uit groep
3. Heel erg fijn!
We starten na de zomervakantie weer met de
controle op:
ma 29 augustus 2016
bij nacontrole ook op 12
september woe 31 augustus 2016
bij nacontrole ook op 14
september ma 31 oktober 2016
bij nacontrole ook op 14
november woe 2 november 2016
bij nacontrole ook op 16
november ma 9 januari 2017
bij nacontrole ook op 23
januari woe 11 januari 2017
bij nacontrole ook op 25
januari ma 6 maart 2017
bij nacontrole ook op 20
maart woe 8 maart 2017
bij nacontrole ook op 22
maart ma 8 mei 2017
bij nacontrole ook op 22
mei woe 10 mei 2017
bij nacontrole ook op 24 mei
Wij zijn voor het nieuwe schooljaar op zoek naar
ouders die willen kammen.
De leerlingen doe je daar een enorm plezier mee.
Het kammen begint om half 9.
We beginnen in overleg in onder- midden- of
bovenbouw. Om half 10 is het kammen afgelopen.
Je kunt je opgeven op de ochtend zelf.
Een hele fijne vakantie toegewenst.
Met vriendelijke groet,
Lenneke Peters
Marleen Gebbink
Kamcoördinatoren basisschool De Grote Lier

We zijn met de Klas (groep6b) naar het Limburgs
museum toe geweest.
We gingen als eerst 3 kwartier met de trein. Daarna
werden we ontvangen door een mevrouw die daar
werkt.In het museum kregen we eerst de uitleg en er was
een soort tijdlijn over vroeger,daar gingen we mee aan de
slag elk groepje kreeg een stuk tijd.Het was een hele
grote foto waar we dingen moesten vinden zoals:en
groep herten.
De groepjes hadden ieder een ander onder werp zoals:de
romeinen,de boeren,de bronstijd en de ijzertijd e.z.v.
Daarna kregen we een boekje waar allemaal vragen in
stonden als we sommige vragen goed beantwoorden
kregen we op het einde (met onze kaartjes die we bij de
vragen de goeden moesten pakken)daar kregen we een
figuur uit.We moesten alles opruimen en als we dat
zonder te rennen deden kregen we een koekje.Als volgt
gingen we middag eten.Daarna gingen we de speurtocht
doen die onze meester (Joy) voor ons in elkaar heeft
gezet.En daarna gingen we weer met de trein naar
school. Iedereen vond het een erg leuke dag!!!Daarna
waren we wel moe.
Stukje gemaakt door Sarah

Het Limburgs museum

Op donderdag 30 juni gingen wij met de hele klas naar het
Limburgs museum. We mochten zelf groepjes maken om
het museum door te lopen. Eerst gingen we met de trein
naar Venlo. De reis duurde 3 kwartier we mochten ook
spelletjes meenemen voor onderweg zodat we ons niet
verveelde. We hebben ook een beetje snoep gegeten in
de trein, ( een beetje te veel! ).Vanuit het station liepen
we gelijk door naar het museum. In het museum hadden
ze een grote wand een soort van tijdlijn maar dan met
plaatjes. We werden allemaal in een andere tijd
ingedeeld. Zo mochten we aan andere kinderen van alles
vertellen over onze tijd. Het was heel leuk, daarna
mochten we een speurtocht doen in het museum. We
kregen allemaal opdrachten. We mochten een
kledingstuk van de onze tijd aan doen. Daarna gingen we
eten. De mensen uit het museum hadden ook voor ons
een koekje geregeld. Daarna kregen we een speurtocht
met plaatjes, ook de ouders deden heel fanatiek mee! Er
zat een steen bij die heel erg moeilijk te vinden was. Toen
gingen we weer terug naar het treinstation. Met de trein
reden we weer naar Molenhoek! wij vonden het echt de
moeite waard om er nog een keer naar toe te gaan. Het
was superleuk en leerzaam.

-----Geschreven door: Nynke & Jade uit groep 6b

Donderdag 30 juni, zijn we met de klas naar het
Limburgs museum in Venlo geweest.
Eerst moesten we drie kwartier met de trein. Toen we
aankwamen stond er al een mevrouw op ons te
wachten, die de rest van de dag bij ons zou blijven om
ons rond te leiden.
Toen we in een kamertje waren werden we in tijden
verdeeld, in bijvoorbeeld de vroege steentijd de late
steentijd de bronstijd en de ridders de boeren en de rijke
Romeinen. We stonden voor een tijdlijn met plaatjes
over hun leefgebied. wij moesten
ontdekken hoe ze leefden. En toen moesten we het gaan
presenteren aan de klas. Daarna gingen we een
speurtocht doen, er waren doe, zoek en weet
opdrachten, bij elke meer keuze vraag kregen we een
kaartje. As het goed was, kan je een puzzel oplossen.
Toen we klaar waren gingen we lunchen. Omdat we het
heel goed gedaan hadden kregen we een lekker koekje.
Joy had een plaat met foto’s gemaakt, en die moest je
met je groepje zoeken. Toen was het tijd om terug te
gaan. Dat was onze dag in Venlo
geschreven door : Loes & Fee uit groep 6b

------

Onze jarigen!

16 juli

Tuur van der Heijden

17 juli

Bram Poelen

19 juli

Mees Peters

20 juli

Timo Buskens

20 juli

Batisse Groot Antink

23 juli

Jolijn Lamers

24 juli

Diede Büchner

27 juli

Wesley Stevens

28 juli

Jules ten Hoonte

29 juli

Nienke Arts

29 juli

Eloi Spisbaard

3 augustus

Lieke Brugman

3 augustus

Lotte Gommers

4 augustus

Fleur Gerrits

7 augustus

Fee Driesen

9 augustus

Joyce Bennink

9 augustus

Gijs Leijser

10 augustus

Ralph v.d. Dobbelsteen

10 augustus

Lotte Offerman

13 augustus

Vera Hubbers

14 augustus

Sven Haisma

16 augustus

Jet van Heumen

16 augustus

Lieke van de Wiel

17 augustus

Minne Hofstad

17 augustus

Ronald Leenders

18 augustus

Manus Antonisse

18 augustus

Laus Knippenberg

19 augustus

Benthe Isken

19 augustus

Charlotte v.d. kinderen

19 augustus

Fieke Oberem

21 augustus

Merel Berkenhagen

22 augustus

Lonne Friedemann

23 augustus

Liam Pulles

25 augustus

Bart Cloosterman

25 augustus

Luc Mutumba Bilay

29 augustus

Nathan Fernandez

30 augustus

Lana Nabuurs

1 september

Sacha Paardekooper

2 september

Benthe van Pol

Van harte gefeliciteerd allemaal!!!

Meld je aan om een uurtje een van de activiteiten te
bemannen op max@molenhoekdag.nl of
Elisabeth@molenhoekdag.nl

Belangrijk om
te weten

De kinderen die dit jaar in groep 8 zitten kunnen als
vrijwilliger meehelpen bij de kinderactiviteiten op
zondag. Je kunt je per mail aanmelden via
kinderklus@molenhoekdag.nl

15 juli: 12.00
uur VAKANTIE!
29 augustus: eerste
schooldag!

Kinderkluskaarten zijn verkrijgbaar bij de Spar in
Molenhoek tevens kunt u zich daar inschrijven voor
de kindervrijmarkt.
Voor meer info www.molenhoekdag.nl

-----Tot ziens op 3 en 4 september!
MOLENHOEKDAG 2016

In het weekend van 3 en 4 september is het weer
Molenhoekdag een regio evenement voor jong en oud.
Naast de gebruikelijke formule van braderie, optredens,
sport en spel is er ook een zeer aantrekkelijk
programma voor de jeugd.

groeten Marjolein Hameoeers van de
Pol Molenhoekdagcommissie

------

Kinderactiviteiten:
·
Op zaterdag is er de kindervrijmarkt voor de inen verkoop van gebruikt kinderspeelgoed.
Verder is er de ‘Van der Valk run’ een hardloopwedstrijd
voor kinderen, waar alle kinderen per leeftijd groep aan
deel kunnen nemen tegen een vergoeding van € 1,00.
·
Op zondag is er de kinderklusmarkt voor het bedrag
van € 7,00 (voorverkoop bij SPAR Janssen vanaf maandag
29 aug, op de dag zelf €8,00) kunnen kinderen hier aan
deelnemen en zich de hele middag vermaken met diverse
activiteiten zoals pony rijden, schminken, draaimolen,
springkussens en knutselen. Een broodje knak + appel +
ijs + limonade is inbegrepen.
Op de zondagmiddag zijn er diverse gratis toegankelijke
sportactiviteiten zoals een skateclinic en korfbal. Deze zijn
ook geschikt voor middelbare scholieren

Vier dagen fietsen door en rond de beste fietsstad
van Nederland!
Heb jij na de Avondvierdaagse helemaal de smaak te
pakken en hou jij wel van gezellig fietsen? Dan kun jij je
nu ook inschrijven voor de Nijmeegse Fiets4daagse.
Deze vindt dit jaar plaats van donderdag 25 tot en met
zondag 28 augustus: de laatste dagen van de
zomervakantie! Doet jouw school mee met de meeste
leerlingen, dan winnen jullie een geldbedrag van €500,-!
Meld je gauw aan via www.nijmeegsefiets4daagse.nl en
wees verzekerd van 1, 2, 3 of 4 dagen fietsfun!

Vrijwilligers gezocht
Om alle activiteiten voor de kinderen zo goed mogelijk te
laten verlopen zijn we nog op zoek naar vrijwilligers. U
wil toch ook dat Molenhoekdag weer een succes wordt!

Heel graag willen wij ook de jeugd van Nijmegen laten
ontdekken hoe mooi onze stad én de omgeving is en hoe
prettig het is om dat per fiets te ontdekken. Daarom stellen
wij een heuse geldprijs beschikbaar voor de school die de
meeste deelnemers aan de Nijmeegse Fiets4daagse levert.
Deelnemen kun je met je vrienden of vriendinnen, maar
natuurlijk ook met je ouders, of opa en oma!

Uiteraard besteedt jouw school deze prijs aan een
zelfgekozen goed doel. Kijk voor meer informatie over
de Nijmeegse Fiets4daagse op
www.nijmeegsefiets4daagse.nl/kids.






Spelregels scholencompetitie:
- Minimaal 8 deelnemende leerlingen per school om
in aanmerking te komen voor de geldprijs
- De winnende school is de school die procentueel
gezien de meeste leerlingen levert
- De cheque wordt uitgereikt na afloop van
het evenement
- Bij de inschrijving dient de naam van je school
ingevuld te worden.



zij een flinke hoeveelheid aardappelen gerooid
hebben en enkele ouders deze gewassen,
gesneden en gefrituurd hebben? 
er zo veel frietjes waren, dat andere groepen en
het team hier ook van mochten meegenieten? 
wij deze week wel iets te veel
‘frietemientjes’ hebben binnen gekregen? 

-----Wist u dat…….
 niet alleen het weekend voor de deur staat,
maar ook de vakantie? 

 wij weer kunnen terugkijken op een mooi
schooljaar? 

 onze nieuwe directeur Willeke al goed
ingewerkt is? 

 zij in augustus volledig op De Grote Lier aan
de slag gaat? 

 zij helaas niet op de afscheidsavond van de
groepen 8 kon zijn i.v.m. een werk avond in
Bergen, waar de school na de vakantie
definitief gesloten is? 

 de musicals van beide groepen 8 bijzonder
geslaagd waren? 

 dit wel verwacht werd, gezien de
gedegen voorbereidingen? 

 wij onder de indruk waren van de decors, maar
vooral van de vele talentjes in deze groepen? 

 deze laatstejaars uit volle borst zongen, enkelen
met een prachtig duet, en de teksten soepel van
de lippen rolden? 

 de ouderhulp (coördinatie, decor, instuderen,
zang) hierbij ook fantastisch was? 

 wij alle ouders die dit jaar een handje
meegeholpen hebben willen bedanken voor
hun tijd en inzet? 

 wij weer op vele helpende handen rekenen in
het nieuwe schooljaar? 

 u de komende vakantieperiode eens kunt
nadenken over een rol als klassenouder of als
lid van de actieve ouderraad? 

 wij helaas afscheid moeten nemen van Marien
(Intern begeleider), Femke (groep 5b), Tineke
(groep 8b) en Denise (invalkracht groep 8a)? 

 wij Marien een mooie tijd toewensen, Femke
veel plezier in haar nieuwe baan in Huissen,
Tineke met haar nieuwe baan in Siebengewald
en Denise met haar invalbaan in Cuijk? 

 de groepen 6 van Joy/Inge en David/Tisra
veel geoogst hebben dit jaar? 











vandaag op het plein een Mobieltaria stond,
die ons voorzag van heerlijke frietjes met of
zonder mayo? 
de commissie er echt een feestdag van heeft
gemaakt met leuke spellen en een echte
disco met DJ Eloi (groep 6)? 
Marlou Wolters de Nijmeegse Vierdaagse gaat
lopen voor een goed doel, namelijk het Diabetes
Fonds? 
Zij al veel geld hiervoor verzameld heeft en
u haar natuurlijk nog steeds kunt
sponsoren? (Berkenhof 12) 
zij één van de vier jongste deelnemers is? 
wij Marlou, maar ook onze leerlingen Luc
Hennion, Wouter van der Heijden en
Emma Kersten héél veel succes wensen
met het wandelen tijdens de Vierdaagse? 









wij onze groep 8 –leerlingen vandaag
hebben uitgezwaaid? 
wij hen enorm veel plezier en succes wensen in
het Voortgezet Onderwijs en onze kanjers
graag nog eens terug zien op De Grote Lier? 
wij iedereen een fijne vakantie toewensen,
met veel zon en gezelligheid! 
wij elkaar weer zien op maandag 29 augustus? 

