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Dag allemaal, 

Onderstaande afbeeldingen zijn een sfeer impressie van de weken tussen kerst en carnaval  
 

 
 
De maand januari is de maand van de leerlingvolgsysteem toetsen. 
Na het harde werken van de leerlingen gaan we als team aan de slag met de toets resultaten. Wat zien we, 
waar gaat het goed, waar moet het beter? 
Voor de leerlingen en u, ouders, volgt informatie via het rapport en tijdens de oudergesprekken op 20 en 
21 februari. 
Na gedane arbeid is het goed om te ontspannen. Dat moet gaan lukken op het komende carnavalsfeest! 
Alaaf! 
 

Welkom terug 

Wat fijn dat Henk (gr 5) en Sylvia (gr 1-2b), na een langere periode van afwezigheid, weer langzaam aan 
werkzaamheden in hun groep uit mogen en kunnen  voeren. 
Welkom terug allebei! 
 

Stagiaires 

Enkele stagiaires (afhankelijk van hun opleiding) zijn van klas gewisseld. Het kan dus zijn dat u een ander 
gezicht tegenkomt.  
Komende week beginnen er ook twee nieuwe stagiaires. Zij volgen de minor bewegingsonderwijs op de 
HAN en zijn elke dinsdag en vrijdag aanwezig bij alle gymlessen. 
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Open huis en Informatieavond voor 

nieuwe leerlingen 

 

Dinsdag 7 februari t/m donderdag 9 februari is er van 9.00u. tot 
11.00u. open huis voor nieuwe leerlingen. Tijdens deze dagen 
kunnen de kinderen met hun ouders een kijkje komen nemen en 
de sfeer proeven op onze school. Ook is er ook de mogelijkheid 
om nieuwe leerlingen in te schrijven op de Grote Lier.  
Woensdag 8 februari is er vanaf 20.00 tot 21.30u een 
informatieavond voor nieuwe ouders. Tijdens deze avond krijgen 
de ouders informatie over de school en over de groepen 1-2.  

 

Ter herinnering  

De resterende studie (mid-)dagen in dit schooljaar: 

Data studiedagen: 
(Goede) vrijdag 14 april, en maandag 3 juli. 
Data studiemiddagen: 
(Voor de studiemiddagen geldt dat de school uit is om 12.00u. De 
kinderen eten dan niet op school) 
dinsdag 21 maart en vrijdag 21 juni.  
 

Vakantierooster 2017-2018 

Herfstvakantie 16 okt. t/m 20 okt. 

Kerstvakantie*  25 dec.t/m 5 jan. 

Voorjaarsvakantie 12 feb. t/m 16 feb. 

2e Paasdag 2-apr. 

Koningsdag 27-apr. 

Meivakantie* 30 apr. t/m 4 mei 

Hemelvaartvakantie 7 mei t/m 11 mei 

2e Pinksterdag 21 mei 

Zomervakantie PO/VO * 

9 juli t/m 17 aug. 

*Door de overheid vastgesteld. 
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De studiedagen hebben we als school nog niet gepland. Daarover volgt eind dit schooljaar 
bericht. 

Schoolontwikkeling 
Het schoolplan 
Een schoolplan is een beleidsdocument, waarin we de hoofdlijnen van het totale beleid beschrijven en 
daarbij onze schoolontwikkeling aangeven.  
Het stelt ons in staat planmatig te werken, de kwaliteit van ons onderwijs te vergroten, onze geplande 
doelen te bereiken en een goede werksfeer met alle betrokkenen binnen onze scholen te realiseren. 
Er wordt een beeld geschetst van de huidige situatie en de vastgestelde schoolontwikkeling voor de 
periode van augustus 2016 tot augustus 2019. 
De MR van De Grote Lier heeft instemming verleend aan het schoolplan.  
Het ligt ter inzage bij de directie.  
 
Aandacht voor de meer- en hoogbegaafde kinderen 
Dit vinden we op De Grote Lier belangrijk.  
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.  
Dit en volgend schooljaar wordt de Plusklas ingevuld door de Adalbertschool in Mook.  
In de komende weken vinden er op maandag techniek activiteiten plaats van 12.30 tot 14.00u. 
Plaats: klaslokaal basisschool De Grote Lier, Molenhoek. 
Start op maandag 6 februari, laatste les op maandag 3 april. 
In goede samenwerking met de dorpsraad van Molenhoek hebben we ruim voldoende (technisch 
onderlegde) vrijwilligers gevonden die zorgen voor de ondersteuning. 
 
Een bredere invulling van onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen is wenselijk .  
We hebben daarom een nieuwe werkgroep opgericht die bestaat uit 3 leerkrachten, 2 ouders, 1 intern 
begeleider en 1 MT lid. Ook hebben we, na een tip van een ouder, contact gezocht met het Canisius college 
i.v.m. hun expertise. 
Wordt vervolgd! 
 
Positive Behavior Support (PBS) 
Eind november is de gedrag les ‘Goed gedrag op de galerij en trap’ aan bod geweest. Deze les is in elke 
groep door de kinderen van groep 8 gegeven. Erg leuk om te zien hoe onze achtste groepers dat zo 
enthousiast kunnen overbrengen!  
Na de kerstvakantie zijn we van start gegaan met de gedrag les ‘Goed gedrag op het leerplein’. Deze les is 
gegeven door de eigen leerkracht.  
Begin februari staat de les ‘Accepteer de ander’ op het programma. Deze les wordt verzorgd door de 
kinderen; een groepje kinderen geeft de les in de parallelgroep. Op deze wijze wordt de betrokkenheid bij 
de kinderen vergroot en worden ze mede-eigenaar gemaakt. In de lagere groepen worden kinderen uit 
hogere groepen ingezet.  
Deze lessen zijn al eerder aan bod geweest en we zien al mooie verbeteringen t.o.v. enkele jaren terug. Het 
kan altijd nog beter, dus om het goede gedrag in te slijpen is herhaling geen overbodige luxe! Daarnaast is 
het voor de jongste kinderen van de school een nieuwe les. 
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Maar………..bij gedragslessen horen beloningen! Als kinderen betrapt worden kunnen zij een fiche 
verdienen. Bij evenveel fiches als het aantal leerlingen in de klas verdienen zij een ring. Bij 5 ringen konden 
zij voorheen een ster ophangen bij de balie. Dat is anders; de kinderen mogen nu een bal in de koker doen 
die in de aula hangt. Emma Ros (groep 8) heeft hier een erg mooie achtergrond ontworpen en aangebracht 
op het bord. Dank je wel Emma, super! 
We verwachten, met al dat goede gedrag, dat de koker over enige tijd vol is, zodat er een schoolbeloning 
volgt.  
We houden u op de hoogte! 

  

Honden op de speelplaats 

Vanuit veiligheidsoverwegingen een vriendelijk verzoek om voortaan niet meer met honden op de 
speelplaats  te komen. 

Carnaval op school 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
Op vrijdag 24 februari is er een carnavalsviering op De Grote Lier. 
Die dag verwachten we dat de kinderen verkleed naar school komen. 
Liever geen kleine attributen meegeven, zoals pistolen/zwaarden in verband met het kwijtraken en de 
veiligheid. 
De kinderen mogen eventueel serpentines meenemen, maar geen (spuit)confetti e.d. 
Het tienuurtje en de lunch kunnen zoals gewoonlijk worden meegegeven. 
We hebben er al heel veel zin in! 
Alaaaaaaaaaf! 
De carnavalscommissie 
 

In de prijzen gevallen! 

We zijn het nieuwe jaar héél goed begonnen: de publieksprijs (€ 25,00) én de tweede prijs (€ 100,00)  
ontvangen voor het project 'Schoolplein 14'. Elize en Yannick van onze kinderraad KR8 hebben deze prijzen 
super trots in het LOP in ontvangst genomen! Een mooie bijdrage voor de feestelijke opening in het 
voorjaar. We houden u op de hoogte!  
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TANDEN POETSEN. 

Vorige week donderdag kwam Sofie, de moeder  van 
Camille. Zij kwam een lesje geven over tanden poetsen. Je 
moet 2 of 3 keer poetsen per dag. 
In de mond van volwassen mensen zitten 20 kiezen en 12 
tanden. Je hebt je tanden nodig om pizza te eten. Maar dan 
moet je daarna heel goed je tanden poetsen. Anders krijg je 

gaatjes. Olifanten hebben maalkiezen. Leeuwen maken hun 

tanden schoon met botten. Nienke, Sjoerd en Laura, groep 4b 

 

 

 

Hieper de piep hoera…. 

 

3 februari: Amai Rahimli  gr. 7B 
5 februari: Maud Bremer  gr. 5A 

5 februari: Tim Weyers   gr. 6B 
7 februari: Nathalie Bolman  gr. 6B 

7 februari: Tom Hendriks  gr. 6A 
7 februari: Lucas Portman  gr. 7B 

8 februari: Pedro van Heesch  gr. 4A 
8 februari: Ryan van Heesch  gr.  4B 

8 februari: Meaghan Weggeman  gr. 7A 
9 februari: Rachel den Hartog  gr. 3B 

9 februari: Valentina Heijster  gr. 2D 
9 februari: Jade Kouwenberg  gr. 7A 

10 februari: Daphne Roelofs  gr. 8B 
12 februari: Madelief Folkers  gr. 5B 

14 februari: Felix Frowijn gr. 5B 
14 februari: Bram Leijser  gr. 5A 

14 februari: Tobian Peters  gr. 4A 
14 februari: Thijmen Smit  gr. 7A 

15 februari: Tijn Driessen  gr. 6B 
17 februari: Julia Ubachs  gr. 5B 

18 februari: Sybolt  Eemers  gr. 2D 
19 februari: Jasmijn Dahlberg  gr. 4A 

19 februari: Renske Piersma  gr. 5B 
24 februari: Anniek van Duijnhoven  gr. 5B 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA_pSq9PDRAhUBwxQKHX3qClkQjRwIBw&url=http://www.kinderpleinen.nl/tanden-poetsen-gebit/&psig=AFQjCNGrVlxM7c1ZKwcVr3RPMihfS4MoYw&ust=1486107544663274
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24 februari: Peter Leenders  gr. 3A 
25 februari: Valentijn Vermeulen  gr. 5A 

27 februari: Mats van der Borgh  gr. 8B 
28 februari: Willem Ros  gr. 5A 

28 februari: Laura Thomassen  gr. 4B 
5 maart: Daphne Booy  gr. 3B 

5 maart: Ilse Booy  gr. 3A 
5 maart: Jinthe van de Wetering  gr. 1A 

8 maart: Merhawi Mulue Mebrahtom  gr. 1A 
8 maart: Louise Raedts  gr. 7A 

 

 

Thema Hemel en Aarde: “Stem” 

 

De komende weken gaan de lessen godsdienst/levensbeschouwing over het onderwerp ‘stem’  
Iedereen heeft een stem, dat is niet zo bijzonder. Maar iedereen heeft een heel eigen stemgeluid en dat is 
wel uniek. Je stem hoort echt bij jou. In de lessen experimenteren de kinderen met hun stem en 
onderzoeken welke geluiden ze allemaal kunnen maken. 
Met je stem kun je veel gevoelens overdragen. Je kunt horen aan een stem hoe iemand zich voelt.  
Het is niet voor niets dat de stem in Bijbelverhalen regelmatig voorkomt. Denk aan de stem van profeten, 
die ze laten klinken om een boodschap van God door te geven. Of aan verhalen waarin mensen een stem 
van God horen. Niemand heeft ooit God gezien, maar zijn stem wordt wel gehoord.  
Zingen is misschien wel het mooiste wat je met je stem kunt doen. Samen zingen geeft een gevoel van 
verbondenheid, je gaat op in één geheel. Je kunt je eigen stem bijna niet meer onderscheiden en 
tegelijkertijd zou het heel anders klinken als jij niet mee zou doen. Kinderen ervaren dat in de lessen. 
Ook  luisteren ze naar bijzondere muziek, zoals gregoriaanse kerkelijke gezangen en het zingen van 
boventonen. Het beloven weer boeiende en afwisselende lessen te worden. We hopen dat door de lessen 
de wereld van de kinderen weer wat groter wordt. En dat ze zich op school en thuis vrij zullen voelen om 
hun stem te laten horen!  
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INGEZONDEN 
Tekst en inhoud valt onder verantwoordelijkheid van de inzender. 

 

JORIS EN DE DRAAK 
Een poppenspel over ridder Joris in 3 bedrijven door 

Annemarie Eras op 5 februari 

 
Heel lang geleden leefde in een ver land een koning in een groot kasteel. Hij had 

zorgen. In de buurt woonde een hongerige draak. Hij at alle schaapjes op. Daarom 
hadden de mensen niet genoeg te eten. Dat ging zo niet langer. De koning loofde 

een beloning uit voor iemand die de draak kon verslaan. Dat was Joris, een slimme 
ridder. Hij ging op weg naar de draak. De draak lachte hem hartelijk toe…………  

Wat: Poppenspel 
Onder leiding van: Annemarie Eras 
Voor wie: Kinderen van 4 tot 8 jaar 

Wanneer: zondag 5 februari om 15.00 uur 
Waar: in het LOP Prinsenweg 3c Winkelcentrum 
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Kosten: een vrijwillige bijdrage  
 
Knutselmiddag in het LOP 

 

Vanaf heden tot einde schooljaar zal, bij voldoende belangstelling, op de vierde donderdag van de maand 

een knutselgroep in het LOP aan het werk gaan voor de leeftijdscategorie van ongeveer 6 tot 9 jaar. De 

middag is  van 14.30 tot 16.00 uur en wordt begeleid door Ria Kluts. De middag vindt plaats tijdens de 

normale openingstijd op donderdagmiddag van het LOP. U kunt uw kind hiervoor inschrijven via 

p.eekelen@chello.nl, graag voor 15 februari. De kosten bedragen € 2,00 per keer voor het materiaal. We 

starten op donderdag 23 februari. U kind is van harte welkom 

 

 

 

 

Hoi jongens en meisjes! 
Vlak voor de kerstvakantie hebben jullie van mij een flyer ontvangen met de Doejemee 
activiteiten voor de komende maanden.  
Heel veel kinderen hebben zich al ingeschreven, maar er is ook nog plek bij 
verschillende activiteiten.  
Hieronder zie een greep uit de activiteiten waar nog plek is, maar kijk ook op 
www.sjorssportief.nl want er is nog veel meer leuks te doen! 
Natuurlijk mag je ook gerust meedoen met een activiteit in een andere plaats van jouw 
gemeente! 

 

Toedeledoki!   
Sjors 
 
 
 
 
 

Type Activiteit Plaats Start datum Kosten Tijd Groepen 

sport Ballgames Gennep dinsdag 24 januari 2017 € 0,00 16:00 - 
17:00 

5,6,7,8 

sport Superhelden op 
missie! 

Milsbeek woensdag 25 januari 2017 € 0,00 15:00 - 
16:00 

5,6,7,8 

sport Knotshockey Gennep dinsdag 7 februari 2017 € 0,00 15:00 - 
16:00 

1,2,3,4 

mailto:p.eekelen@chello.nl
http://www.sjorssportief.nl/
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sport Knotshockey Gennep dinsdag 7 februari 2017 € 0,00 16:00 - 
17:00 

5,6,7,8 

sport Knotshockey Heijen woensdag 8 februari 2017 € 0,00 15:00 - 
16:00 

1,2,3,4 

sport Knotshockey Heijen woensdag 8 februari 2017 € 0,00 16:00 - 
17:00 

5,6,7,8 

sport Ballgames Gennep dinsdag 14 februari 2017 € 0,00 15:30 - 
16:30 

1,2,3,4 

sport Knotshockey Milsbeek woensdag 15 februari 2017 € 0,00 15:00 - 
16:00 

1,2,3,4 

sport Rugby Gennep donderdag 16 februari 2017 € 0,00 16:00 - 
17:15 

6,7,8 

sport Carnaval Festival Gennep maandag 20 februari 2017 € 0,00 15:00 - 
16:00 

1,2,3,4 

sport Carnaval Festival Gennep maandag 20 februari 2017 € 0,00 16:00 - 
17:00 

5,6,7,8 

sport Carnaval Festival Milsbeek woensdag 22 februari 2017 € 0,00 15:00 - 
16:00 

1,2,3,4 

sport Indoor Bootcamp Gennep maandag 13 maart 2017 € 0,00 15:00 - 
16:00 

1,2,3,4 

sport Indoor Bootcamp Gennep maandag 13 maart 2017 € 0,00 16:00 - 
17:00 

5,6,7,8 

sport Bunker(tref)bal Gennep dinsdag 14 maart 2017 € 0,00 15:30 - 
16:30 

5,6,7,8 

sport Missie geheim agent 
P  

Gennep maandag 20 maart 2017 € 0,00 15:00 - 
16:00 

1,2,3,4 

sport Missie geheim agent 
P  

Gennep maandag 20 maart 2017 € 0,00 16:00 - 
17:00 

5,6,7,8 

sport Youtube Moviemaker Heijen dinsdag 21 maart 2017 € 0,00 15:30 - 
16:45 

5,6,7,8 

sport Trefbal XL Gennep maandag 27 maart 2017 € 0,00 15:00 - 
15:00 

1,2,3,4 

sport Trefbal XL Gennep maandag 27 maart 2017 € 0,00 16:00 - 
17:00 

5,6,7,8 

sport Youtube Moviemaker Gennep dinsdag 28 maart 2017 € 0,00 15:30 - 
16:45 

5,6,7,8 

sport Poeierbal i.s.m. het 
Elzendaalcollege 

Gennep donderdag 6 april 2017 € 0,00 16:00 - 
17:15 

6,7,8 

 
Voor meer informatie en voor inschrijven : www.sjorssportief.nl 

http://www.sjorssportief.nl/
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Korfbalvereniging Eendracht’30 in Mook is op zoek naar enthousiaste sportieve meiden vanaf 4 jaar die zin 
hebben om lekker actief bezig te zijn! 
 
Samen met je vriendinnen en andere sportieve meiden kun je gratis een aantal proeftrainingen volgen. De 
trainingen worden gegeven door enthousiaste korfbalsters van de A. 
 
Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar eendracht.mook@knkv.net, we laten dan zo snel mogelijk 
iets van ons horen! 
 
Alvast bedankt, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Petra Awater 
Eendracht’30 Mook 
 
 

  

mailto:eendracht.mook@knkv.net
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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      
6 maart 2017 gaan we weer van start op de school van uw kind! Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus 
ben er nog snel bij! 

 

http://www.solutioscriba.nl/
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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 14.15-15.00 uur 
Wanneer start de volgende cursus? Maandag 6 maart 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
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