
 

                                             

Dag allemaal, 

 

                                                                     
Dit lijkt me een mooie start van deze december Tierelier! 
Want ja, hij komt hij komt deze lieve goede Sint en het duurt niet lang meer. 
Op 5 december verwachten we hem en hij heeft vast cadeautjes bij zich voor alle kinderen! 
We willen alle ouders bedanken die de school zo mooi versierd hebben. We kunnen er gelukkig nog even 
van genieten, want na 5 december zullen de sint versieringen ingewisseld worden voor kerstbomen en vele 
lampjes. De ouderraad kan uw hulp hiervoor heel goed gebruiken en het wordt door de kinderen en het 
team ook zeer gewaardeerd! (U kunt de oproep hiervoor via het ouderportaal beantwoorden.) 
 

Dank je wel voor de verhuis hulp 

Wat ons betreft zou Sinterklaas ook een cadeautje mogen geven aan iedereen die heeft meegeholpen bij 
de verhuizing van de twee groepen 3 en de Bieb op School. Maar ja…..  
In ieder geval: Onze  hartelijke dank en waardering voor de ouders en vrijwilligers!! 
 

Geboren! 

Op 26 november is Mees geboren!  
Mees is de zoon van onze juf Claudia en haar partner Ralph. We wensen hen heel veel geluk in hun 
gezinnetje en hopen Mees gauw een keer op onze school te verwelkomen. 

 

Klassenouders  aanvulling 

De klassenouders in groep 5b zijn Celeste van Heumen en Marloes Heemskerk. 
 

 



 

Schoolontwikkeling 1 

Op de studiemiddag van 23 november zijn we met het team te gast geweest op een basisschool in Velden. 
Samen met de leerkrachten van 6 andere basisscholen hebben we onder leiding van BCO 
(Begeleidingscentrum  Onderwijs) ervaringen, tips en tops rondom PBS uitgewisseld. 
De stuurgroep leden van elke school hebben nagedacht over het betrekken van ouders bij PBS op school,  
over wettelijke verplichtingen rondom veiligheid met daarbij de kansen die PBS biedt en over de juiste 
interventies als het ondanks PBS toch moeilijk blijkt voor sommige kinderen. 
Onze bevindingen nemen wij weer mee in ons schoolverbeterplan SWPBS. 
 

Schoolontwikkeling 2 

Aandacht voor de meer- en hoogbegaafde kinderen vinden we op De Grote Lier belangrijk.  
Daar denken we over na. Wat vinden we  belangrijk en wat zien we als mogelijkheden? 
Ook binnen Stichting Lijn 83 is aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen.  
Enkele jaren geleden is afgesproken dat we binnen de stichting met clusters werken.  
Wij vormen het cluster Mook- Middelaar-Molenhoek. In dit cluster wordt gewerkt met een Plusklas. De 
praktische invulling van de Plusklas wisselt twee jaarlijks van school. Tot augustus 2016 was de Plusklas op 
De Grote Lier. 
Dit en volgend schooljaar wordt de Plusklas ingevuld door de Adalbertschool in Mook. Voortschrijdend 
inzicht laat ons inzien dat een bredere invulling van onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen 
wenselijk is. Daar denken we nu over na: wat is of ontbreekt er aan kennis, welke financiële mogelijkheden 
hebben we in ons cluster, hoe kunnen we een brug slaan tussen de Plusklas en de eigen klas. 
Niet alleen in ons cluster wordt gepuzzeld, binnen de stichting zijn we samen op zoek. 
We houden u op de hoogte! 
 

Bieb op School 

De raad in de gemeente Mook en Middelaar heeft besloten om de bezuiniging op de Bieb op School (BoS) 
door te zetten. Dat is slecht nieuws. 
Wat in andere gemeenten geen onderwerp van gesprek is wordt in onze gemeente wegbezuinigd. 
Graag informeer ik u in deze Tierelier over de stand van zaken: 
Tot aan de zomervakantie verandert er niks. 
Daarna: concreet blijft er, na het genomen raadsbesluit om te bezuinigen, € 17.000 over voor alle BoS 
activiteiten. Dit was € 38.000.  
BoS bestaat uit 3 pijlers: Een actuele boekencollectie, de expertise van de leesconsulente en het 
leesbevorderingsprogramma. 
Het is niet mogelijk om slechts met 1 pijler te werken. De 3 pijlers kunnen we niet meer betalen.  
Standpunt van de drie basisschool directeuren en Stichting Lijn 83: 
Een actuele boekenvoorraad is onmisbaar. 
We vullen niet uit eigen middelen de € 17.000 aan. 
Wat doen we wel: 

 We informeren wat twee andere aanbieders voor dit bedrag kunnen doen. 
 We hebben een brandbrief opgesteld waarin we onze onvrede met het beleid uiten. We 

stellen daarin o.a. voor om het aangeboden geld voor een combinatiefunctionaris (waar we 
geen behoefte aan hebben) te besteden aan een BoS pijler. De brief wordt ondertekend 



 

door het college van bestuur, de raad van toezicht, de drie directeuren en de voorzitters 
van de drie Medezeggenschapsraden. 

 Onze kinderraad nodigt de raadsleden uit om het raadsbesluit zelf op school uit te komen 
leggen. 

 Waar mogelijk willen we raadsleden uitnodigen bij Bieb op School activiteiten. De 
boodschap is dan om te komen kijken naar wat er dus overboord wordt gegooid.  

Onze teleurstelling mag duidelijk zijn! 
Kent u iemand in de raad waarmee u dit besluit kunt bespreken…..ik zou zeggen: DOEN! 

Stagiaires 

Ook in deze Tierelier stellen enkele stagiaires zich aan u voor: 

 Hallo, ik ben Evi Vullings,  
Ik woon in Ven-Zelderheide en ben 20 jaar. 
Op de HAN in Nijmegen zit ik in het eerste jaar van de PABO.  
Vanaf 14 november kom ik stage lopen in groep 7. Ik ben er op de maandag en 
dinsdag. Hier heb ik erg veel zin in. Voordat ik aan de PABO begon heb ik de 
opleiding onderwijsassistent gedaan, en heb ik daar al wat (stage) ervaringen op gedaan.  
Tijdens mijn vorige stages heb ik in groep 1-2, groep 3-4 en groep 1-2-3 stage gelopen. Groep 7  is dus voor 
mij helemaal nieuw. Ik ben erg benieuwd. 
Ik hoop en verwacht hier veel te kunnen leren en verschillende ervaringen op te doen 

 
 Hallo allemaal,  

Mijn naam is Ilse Reiniers en ik loop het komende jaar op de dinsdagen  
stage in groep 8a bij Glenda en Ans.  
Ik ben 18 jaar oud en woon samen met mijn ouders, broertje en zusje in  
Well.  
Op dit moment zit ik in het eerste jaar van de Academische Lerarenopleiding.  
Deze opleiding is een combinatie van de PABO aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en 
Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit.  
In mijn vrije tijd fitness ik en dans ik bij een dansschool en de carnavalsvereniging.  
Ook breng ik graag tijd door met vriendinnen. 
Ik ben begin november begonnen met mijn stage en heb enorm veel zin in het komende leerzame en 
gezellige jaar op De Grote Lier!  
 

 Hallo, 
Ik ben Bram Lemmen. Ik ben 19 jaar oud en kom uit Ottersum. Thuis woon ik nog met 2 broers. Ik zit nu in 
mijn eerste jaar aan de PABO in Nijmegen. Hiervoor heb ik de opleiding Docent Engels gedaan, maar ik ben 
er achter gekomen dat dit toch niet helemaal was wat ik verwacht had. Het komende halfjaar loop ik stage 
op  maandag en dinsdag bij groep 3b van Astrid en Carla. In mijn vrije tijd voetbal ik graag, dit doe ik in het 
5e elftal van Achates. Ik heb het tot nu toe super naar mijn zin op school en op stage en ik hoop dat ik hier 
ook veel kan leren! 
 
 
 



 

 Mijn stage hier! 
Hoi, ik ben Lotte van Duivenboden, 16 jaar en ik woon in Molenhoek. Ik ga in 
groep 5/6 stage lopen. Daar heb ik heel veel zin in en ik hoop hierdoor ook 
veel ervan op te steken.  
Ik zit op het ROC Nijmegen en doe de opleiding onderwijsassistente, het eerste 
schooljaar. Ik heb voor deze opleiding gekozen om later naar de pabo te gaan, 
en door deze stage kan ik een beetje zien hoe alles verloopt in een groep 5/6. 
Ik blijf stagelopen tot 30 juni 2017. Hierdoor kan ik dus goed oriënteren hoe 
alles verloopt en kan ik de kinderen ook goed leren kennen.  
 

OPROEP: Surveilleren tijdens de middagpauze groep 1-8 

Na de zomervakantie zijn we begonnen met een groepje enthousiaste ouders die ons komen 
helpen tijdens het surveilleren in de middagpauzes. Het rooster loopt in ieder geval tot de 
kerstvakantie. De surveilleer tijd van het personeel blijft zoals het is, maar we zijn wel weer op 
zoek naar ouders die ons willen komen versterken. Want: Hoe meer ouders hoe minder u ingezet 
wordt.  
(Pauzetijden gr 5-8: 11.45-12.15u en gr1-4: 12.15-12.45u ) 
Reacties graag naar Caroline Hopman: c.hopman@degrotelier.nl 
Alvast bedankt!  
 

Op tijd starten 

We vinden het belangrijk om op tijd, dus om 8.30u, te kunnen starten. Een vriendelijk verzoek aan alle 
ouders/verzorgers om dan de klas te verlaten. 
Voor vragen, korte gesprekjes etc. kunt u uiteraard ook na schooltijd terecht! 
 

Jaarverslag leerlingenzorg 

Het jaarverslag leerlingenzorg ligt bij Willeke ter inzage. 
 

Werkzaamheden op het schoolplein 

Op dinsdag 6 december (vrije studiedag) gaan de werkzaamheden op het schoolplein weer verder.   
Er wordt begonnen met het opschonen van het terrein en een start gemaakt met het zetten van palen 
(ballenvangers). Verder wordt er ook een vracht compost geleverd. 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Groenvoorziening Hoveniersbedrijf De Overhaag. 
Naar verwachting zijn de werkzaamheden vrijdag 9 december gereed. 

 

Van de Ouderraad 

Wist u dat…. 

 de ouderbijdrage voor schooljaar 2016 – 2017 door velen van u is betaald? 

 wij als Ouderraad daar erg blij mee zijn, omdat we hiervan leuke activiteiten voor onze 
kinderen kunnen organiseren en/of bekostigen, zoals vieringen rond Sinterklaas, Kerst, 

mailto:c.hopman@degrotelier.nl


 

Carnaval en Koningsspelen, (bijdrage aan) patio/schooltuin, schoolverlaterskamp, 
klassenexcursies, de keuzecursus en niet te vergeten de tweejaarlijkse schoolreis die dit 
schooljaar weer gaat plaatsvinden? 

 deze activiteiten niet alleen leuk zijn, maar ook nog eens belangrijk voor de sociale 
vorming en brede ontwikkeling van onze kinderen?  

 deze activiteiten niet in deze vorm georganiseerd kunnen worden zonder ouderbijdrage, 
omdat de overheid dit niet financiert?  

 nog niet alle ouders de 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 € 28,00 (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) 

 ouders/verzorgers van kinderen die instromen tussen 1 oktober 2016 en 1 januari 2017 in 
januari 2017 de oproep tot betaling van de vrijwillige ouderbijdrage zullen ontvangen? 

 voor kinderen die instromen na 1 januari 2017 halve richttarieven gelden. 

Als u om principiële redenen de ouderbijdrage niet wilt voldoen, verzoeken wij u dat aan ons te 
laten weten via ouderraad@degrotelier.nl. 

Proficiat Matias! 

Matias Heijster (9 jaar, groep 5) had een strip tekening gemaakt genaamd "Doekie & Donald" in 
het kader van de tekenwedstrijd "Doekie" voor Noord en Midden Limburg. Voor de gemeente 
Mook & Middelaar kwam Matias als winnaar uit de bus. 
Op maandagmiddag 21 november kreeg hij daarom door de wethouder en burgemeester van 
Mook & Middelaar een prijs uitgereikt. Zijn strip verhaal is gepubliceerd, hij kreeg een cadeaubon 
en verschijnt met foto en verhaal in het gemeente krantje De Maas Driehoek.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Opbrengst Bag2School: 

De Grote Lier heeft vorige week in samenwerking met Bag2School 780 kg kleding ingezameld.  
Dit betekent dat we  € 234 meer aan ons schoolplein kunnen besteden. Hartelijk dank voor ieders bijdrage! 
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Bericht van  groep 3B (Astrid/Carla)  

We zijn naar het Ixperium geweest. Daar hebben we een filmpje gemaakt. Een robot-bij bestuurd. 
Je moest op de pijltjes drukken en dan wist de bij welke weg hij moest gaan. Als je een andere 
route wilde moest je op het kruisje drukken. En we hebben een monstertje bestuurd en een 
tangram gemaakt op de iPad. We hebben Sint memory gedaan. Er was team geel en team blauw. 
Wie de meeste memories had, had gewonnen.   
Jop en Koen, groep 3b. 

 

Wij feliciteren voor de komende weken 

1 december: Isabel Klomp gr. 7A 

2 december: Anna Jakobs gr. 7B 

4 december: Jens van der Heijden  gr. 5B 

5 december: Lucas Bömer gr. 8B 

5 december: Björn van den Dobbelsteen gr. 4B 

5 december: Tim Steyvers gr. 3B 

6 december: Ruben de Jong gr. 7A 

7 december: Jelani Cofi gr. 6A 

7 december: Isabel Stiemens gr. 8B 

9 december: Emma Verstegen gr. 7A 

10 december: Olivier Nas gr. 4B 

10 december: Levi Ruijs gr. 2B 

11 december: Evelien Broens gr. 8A 

14 december: Teun Hennion gr. 6A 

14 december: Yannick Hennion gr. 6B 

16 december: Wies Kreulen gr. 8A 

16 december: Boaz Weggeman gr. 3A   

17 december: Koen van Doesum gr. 3B 

20 december: Rik van Hoek gr. 6A 

21 december: Daniel van Beuningen gr. 7A 
 



 

Perpernoten bakken 

 

Wat is er nu lekkerder dan zelf pepernoten bakken?  Veel klassen zijn er mee bezig geweest, of gaan het 

nog doen. Onze klas heeft ook genoten van deze activiteit, zowel bij het maken, als achteraf bij het opeten. 

In plaats van gewone pepernoten heeft groep 6B er allerlei figuren en letters mee gemaakt, door de 

pepernoten aan elkaar vast te laten bakken. 

Omdat de meeste creaties thuis niet gehaald zullen hebben,( ze waren gewoon te lekker) hierbij een foto 

met op de voorgrond de eindproducten. Met dank aan de moeders die zo fijn geholpen hebben.  

Joy, 6b 

 

 

 

 
 
 



 

Vanuit de kerstcommissie: 

Dit jaar vieren we kerst met een kerstdiner voor de kinderen op 

donderdagavond, 22 december van18.00 – 19.00 uur. Verdere 

informatie volgt nog. 

Gedurende de tijd dat de kinderen in de klas samen eten is er 

gelegenheid voor  de ouders voor een gezellig samenzijn met 

soep (kleine bijdrage), koffie/thee en iets lekkers in de aula.   

Het zal weer een gezellige avond worden! 

Deze week is een mailtje via het ouderportaal uitgegaan voor 

ouderhulp rondom het versieren van de school op 

woensdagavond 7 december, helpen op donderdagavond 22 

december en het opruimen op vrijdag. Er hebben al een paar 

ouders gereageerd maar we kunnen zeker nog hulp gebruiken! 

Aanmelden via ouderraad@degrotelier.nl 

Carlijn, Marieke, Marnie, Carla en Tiny. 

mailto:ouderraad@degrotelier.nl


 

Tekst en inhoud valt onder verantwoordelijkheid van de inzender. 
 

 
 

 

Sinterklaastijd: hoe houd je het gezellig? 

Bijdrage van Iris Claessen, GGD Gelderland-Zuid 

  
 

Sinterklaas is in het land! Een leuke, maar ook vaak spannende tijd voor kinderen. De winkels 

liggen vol met pepernoten en chocoladeletters. Reclamefolders met speelgoed vallen bijna 

dagelijks op de deurmat. En: ‘wanneer en hoe vaak mag ik mijn schoen weer zetten?’. 

December is een tijd waarin het soms lastig is om je kind(eren) rustig te houden. Logisch dat 

kinderen hierop reageren: slecht slapen, weinig eetlust of druk gedrag… Herkenbaar in deze 

tijd?  

 

In het filmpje ‘Sinterklaas in het land’ van GroterWorden.nl krijg je tips: 

 

 
 

Groei! 

In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare informatie over de ontwikkeling, gezondheid en 

opvoeding van kinderen: onderwerpen die aansluiten op de leeftijd van je kind. Benieuwd? 

Meld je aan via onze website: www.ggdgelderlandzuid.nl/groei.  

 

 

http://www.ggdgelderlandzuid.nl/groei
https://www.ggdgelderlandzuid.nl/nl-NL.aspx
http://www.groterworden.nl/0-2-jaar/sinterklaas-in-het-land/


 

Misschien heb je meer vragen over bovenstaand onderwerp? Kom gerust bij mij langs. 

Ik ben er voor allerlei vragen over de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind. 

Bijvoorbeeld over bedplassen, gezonde voeding of advies over de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van je kind. Je kunt me bellen of mailen. 

Telefoon: 088-1447111 E-mail: iclaessen@ggdgelderlandzuid.nl 

www.ggdgelderlandzuid.nl  

 JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid 

 

 

 

 
 

KERSTBALLEN MAKEN 
VOOR KINDEREN VAN 6 TOT 12 JAAR 

 

 
Dus: 

Wat: Kerstballen maken 

Onder begeleiding van: Ria Kluts 

Voor wie: kinderen van 6 tot 12 jaar 

Wanneer: donderdag 15 december 14.30 – 16.00 uur 

Waar: In het LOP in het Winkelcentrum 

Kosten: € 2,00 

Gratis: lekkere limonade 

http://www.ggdgelderlandzuid.nl/
https://www.facebook.com/JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid/


 

Advent: kerststal en kinderwoorddienst 

Op de zondagen voor Kerstmis ( 4 december, 11 december, 18 december) mogen de kinderen 
tijdens de vieringen in de kerk in Molenhoek (om 11.00 uur) een aantal dingen doen: een beeld 
naar de kerststal brengen, een kaars van de Adventskrans aansteken, een stukje voorlezen, een 
waxinelichtje op het altaar zetten. 
Daarna mogen ze naar de sacristie gaan voor de kinderwoorddienst. 
Kinderen die graag een van bovengenoemde dingen willen doen, kunnen zich opgeven bij Elena 
Jongen (tel. 358 31 81; e-mail: eljongen@xs4all.nl). Wie zich niet opgegeven heeft, is ook van harte 
welkom! Hij/zij mag dan een waxinelichtje op het altaar zetten. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan is het tijd voor warme chocolade, pepernoten, kerstboom, cadeautjes….  
Voor je het weet is het alweer 2017! Een nieuw jaar met een nieuwe uitdaging 
beginnen? U kunt uw kind nog opgeven voor de naschoolse typecursus 
dus….Twijfel niet, het is belangrijk voor de toekomst van uw kind. Heeft u een kind 
in de brugklas? Geen probleem, want voor brugklassers én volwassenen geef ik 
les op locatie. Zie alle informatie op www.solutioscriba.nl     9 januari 2017 gaan 
we weer van start!!! 

 

http://www.solutioscriba.nl/


 

Hoe werkt het?  

Er zijn 12 groepslessen onder begeleiding van typedocent Doret de Cock. De cursus wordt 

afgesloten met een examen. Dankzij de persoonlijke aandacht tijdens de lessen kan gelet 

worden op de juiste vingerzetting en houding (dit kan o.a. helpen RSI te voorkomen).  

Elk kind krijgt een uniek wachtwoord waarmee het kan inloggen op de GigaKids website. 

Op de site maak je dan de oefeningen, waarbij het programma bij houdt weke oefeningen 

zijn gedaan en hoeveel fouten zijn gemaakt en met welke snelheid is getypt. De docent 

kan op afstand de vorderingen van elke kind goed volgen en begeleiden. Thuis moet er 

ongeveer gemiddeld 15 minuten per dag worden geoefend. Daarvoor is een computer met 

internet nodig.  

Waar & wanneer? 

Waar: Op jouw school, op maandagmiddag van 14.30-15.15 uur 

Wanneer start de volgende cursus? Maandag 9 januari 2017!  

Minimaal 4 en maximaal 8 leerlingen per groep. 

Prijs: 160 euro inclusief materialen en examen  

Cursusleider: Doret de Cock 

Mail: typenmetdoret@gmail.com 

FB: https://www.facebook.com/TypenmetDoretisTypischDoret  

Telefoon: 06- 25 15 75 62 

 

✂-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ik wil me graag opgeven voor de typecursus:  

Naam: ____________________________________________________________________  

Groep (tijd): _______________________________________________________________  

E-mail adres ouders: _______________________________________________________  

E-mail adres cursist: _______________________________________________________  

Telefoonnummer: _________________________________________________________  

Mobiele nummer: _________________________________________________________ 

Bijzonderheden:  

mailto:typenmetdoret@gmail.com
https://www.facebook.com/TypenmetDoretisTypischDoret

