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Dag allemaal, 

Terwijl ik deze Tierelier van inhoud voorzie wordt er in de aula door groep 8 gerepeteerd voor de musical. 
Ook het woord schoolkamp en schoolreis wordt in de wandelgangen vaak genoemd.  
Dat betekent…..dat het einde van het schooljaar in zicht komt!  
Buiten is het nog steeds lente.  
Niet alle dagen en nachten is dat te merken. Ook de duiven zullen dit beamen. Zij hebben daarom boven op 
de galerij een plek gevonden om met z’n allen, dicht bij de warme muur, te overnachten. 
Rara, waarom zijn we hier niet zo blij mee…..en hebben we toch glimmende slingers opgehangen ? 
Zie ook blz. 3  

 

 

 

Bericht van de Medezeggenschapsraad 

Beste ouders, 
Voor het nieuwe schooljaar is de MR op zoek naar 2 nieuwe ouderleden. Na een periode van 3 jaar nemen 
we afscheid van Gerald Gnodde en Margot Mol-Hennion.  
Komende week ontvangt u een brief en kunnen geïnteresseerde ouders zich kandidaat stellen.  
MR De Grote Lier 
 

Eindrapport groep 8 

M.i.v. dit schooljaar hebben we, in overleg met de MR, afgesproken dat groep 8 geen rapport meer 
ontvangt aan het einde van het schooljaar. 
 

 Schoolfotograaf 

Ter informatie: Op donderdag 1 juni komt de schoolfotograaf op school. 
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Vervolg dag allemaal……  

Dit vinden we ’s morgens op de galerij…. 
 

 
 
 

Bieb op School 

Al eerder informeerden wij u over de bezuinigingen rondom Bieb op School.  
Het leek erop dat deze voorziening uit onze school zou verdwijnen. 
Na diverse gesprekken is besloten dat we verder kunnen gaan met Biblioplus.  
Het betekent,  in ieder geval tot 1-8-2018, een afgeslankte Bieb op School:  

- Boekencollectie ( vijf boeken per kind 0-12 jaar) 

- 12,5% vervanging per jaar wordt geheel verzorgd. Vervanging is op basis van de leesmonitor. 

- Registratiesysteem ( uitleen en leesmonitor) 

- Ondersteuning aan de scholen tijdens de landelijke leesbevorderingscampagnes zoals de 

Kinderboekenweek, de Kinderjury, de nationale Voorleesdagen en de Landelijke Voorleeswedstrijd. 

- Deelname aan het project Boekstart voor de kinderen van 0-4 jaar. 

Wij zijn er blij mee! 

 

Viering 1
e

 Heilige Communie 

As zondag  om 11.00u is in de kerk van Molenhoek de 1e Heilige Communieviering. 
Wij feliciteren Quentin, Florianne, Bjarne, Lennard en Lammert en wensen hen graag een mooie, feestelijke 
dag toe! 

Te laat komen 

Regelmatig komen kinderen na 8.30u, dus te laat, op school. 
Dit kunnen we niet accepteren, we gaan er wat aan doen. 
Kom je voor de eerste keer te laat: kruisje achter je naam door de leerkracht. 
Bij de tweede keer te laat: 2 kruisjes en een waarschuwing. 
Bij de derde keer te laat: 15 minuten nablijven. 
We gaan dit invoeren vanaf groep 5, met ingang van 15 mei.  
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Stichting Leergeld 

Sinds maart 2017 is in de gemeente Mook en Middelaar de Stichting Leergeld De Stuwwal actief.  
Leergeld ondersteunt de ouders met kinderen van 4 t/m 18 jaar die financieel niet in staat zijn om de 
kinderen aan bepaalde activiteiten mee te laten of om materialen aan te schaffen. 
Ouders die max. 120% van de bijstandsnorm hebben, kunnen een aanvraag indienen. 
Meer informatie is te vinden op http://www.leergeld.nl/destuwwal/ 
Op school zijn folders  met informatie beschikbaar.  
Loop gerust even binnen om een folder op te halen. 

 

We kijken terug op een indrukwekkende 4 mei herdenking 
 

 
 
Dank je wel Benthe, Anne, Bram en Wies voor jullie bijdrage! 

 

Tweelingfeest in groep 5b 

Op vrijdag 7 april heeft groep 5b een tweelingendag gehouden.  
Juf Roos had haar tweelingzus Maartje meegenomen.  

Alle kinderen hadden voor één dag een tweelingzusje of broertje, 
waarmee ze de hele dag allerlei leuke samenwerkopdrachten hebben gedaan.  
Er was ook een drieling, omdat we met 27 kinderen zijn.  
Het voelde als een feestje!!! 
Er zijn ook een aantal kinderen die wat over de tweelingendag hebben  
geschreven. Dat kun je hieronder lezen. 
 
7 april Tweelingendag in groep 5b. 

Juf Roos had het georganiseerd. 
Ze had haar tweeling zus meegenomen. 
En ze deden allemaal leuke opdrachten en andere leuke dingen. 
Bijvoorbeeld: rekenen, verhaal schrijven, baby foto’s bekijken en nog veel meer.  
Ze hadden het heel erg leuk!  

http://www.leergeld.nl/destuwwal/
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Maartje (de tweeling van Juf Roos) ging een foto maken en voorlezen. 
Het was zoveel dat ik het allemaal ben vergeten. 
Dit was mijn beschrijving over tweelingendag. 
Groetjes Liam 
 
Er was eens een klas (groep 5b) die tweelingendag vierde 

Ze moesten van de juf een verhaal over de tweelingen en een drieling schrijven, 
de juf had de eerste zin verzonnen. En we maakte een tekening, het eerste  
zusje/broertje maakte een kant en de andere de andere kant (zie onder). 
De zus van Roos heeft ons voorgelezen. 
We hebben een filmpje gekeken van een tweeling en een filmpje over een drieling. 
We hebben de complimententeller aan Roos en haar tweelingzus gegeven. 
We gingen heel leuk buitenspelen. Zelfs de tweelingzus van Roos ging mee buitenspelen. 
En ze was heel goed in lummeltje. En het was een leuke dag. 
Groetjes Isa en Stijn 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Wijziging vakantierooster 2017-2018 op het ouderportaal, 

De vakantieroosters worden  extern ingevoerd bij het ouderportaal . Intern hebben we nu de juiste 
vakanties ( schooljaar 2017-2018) voor onze school ingevoerd.  
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Razende Rekenaars 

 
Jade, Thijmen, Gijs en Nynke werken samen aan het project: Razend Enthousiaste Rekenaars. Het is de 
bedoeling dat we samen een denkbeeldig hotel opzetten en  iedere maand rekenopdrachten maken samen 
met onze coach Tijs. Ons hotel heet: De Bosheide en we zijn bij de burgemeester geweest voor een nep 
vergunning. We hebben samen met de Burgemeester en een raadgever vergaderd met een grote kaart 
waar we het hotel zouden bouwen. Toen kregen we een vergunning met een handtekening van de 
burgemeester. Dat gaan we tijdens de Finale op donderdag 18 mei in Amstelveen laten zien.  
 

Nynke 
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16 mei Tess Eemers    gr. 6B 
16 mei Alexander Leseman gr. 7A 
17 mei Diede Donders  gr. 5A 
18 mei Cass Theunissen gr. 8A 
24 mei Elham Sarwari  gr. 1A 
27 mei Rosa Bagchus  gr. 5A 
27 mei Pim Hofmeyer  gr. 6B 
31 mei Esmee Willemsen gr. 5A 
1 juni Dima Alfaraj Alomayer gr. 2A 
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Bericht van de bibliotheek 

Praten over boeken 
 
‘We weten pas wat we denken als we het onszelf horen zeggen’. 
(Aidan Chambers). 
 
Elk individu, kind en volwassene, beleeft een verhaal op geheel eigen 
wijze. Hoe heerlijk is het om weg te dromen tijdens het lezen van een 
eigen gekozen boek, je eigen beeld erbij te vormen, associaties te maken met jouw eigen leven of je 
fantasie de vrije loop te laten gaan.  
 
Het creëren van tijd voor ‘lekker lezen’ is belangrijk. Kinderen leren om een verhaal te beleven, te 
waarderen en er een mening bij te vormen. Ze leren hun gedachten onder woorden te brengen. Praten 
over de gelezen boeken is daarom erg belangrijk. 
 Interesse tonen in de boeken die kinderen lezen, heeft een positief effect op de leesmotivatie van het kind. 
 
Kinderen ontdekken dat iedereen een verhaal op een andere manier kan beleven. Dat is de magie van het 
geschreven woord. Het delen van deze belevingen en meningen stimuleert tot het verruimen van de eigen 
denkwijze en zorgt voor meer enthousiasme voor het verhaal.  
 
Maar hoe praat je over boeken? Het is belangrijk dat het gesprek geen ‘overhoring’ is. Het gesprek moet 
over en weer gaan over de beleving van het verhaal of boek. Laat eigen ervaringen die naar voren komen 
door het verhaal aan bod komen. Vraag wat het kind opvalt, wat vond je leuk, vreemd of juist spannend? 
Wie uit het verhaal zou je willen zijn? Hoe denk je dat het verder gaat? Geef daarbij ook uw eigen beleving 
en mening.  
 
Voorop staat dat het leesplezier vergroot wordt.  
Veel lees en praat plezier! 

 

Ingrid van Elst 

Lees-mediaconsulent BiblioPlus 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW0ZP7lr7NAhVEXRQKHRVcAe8QjRwIBw&url=http://www.snapjekind.nl/artikelen/voorlezen-is-plezier-voor-twee!&bvm=bv.125221236,d.ZGg&psig=AFQjCNHcWj89gwlMguZEGVl7_xGs19U4JA&ust=1466772348466721
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Thema  hemel en Aarde “Groei”   

Onze lessen levensbeschouwing van Hemel en Aarde gaan dit voorjaar over het onderwerp Groei. Het is 
een onderwerp dat in ieder geval mooi bij de lente past. Maar daar gaan de lessen niet alleen over. Het 
gaat ook over hoe het is om groter te worden, steeds meer te kunnen. 

Groeien  gaat vanzelf, maar eigenlijk is het helemaal niet gewoon dat alles wat leeft ook groeit. Het is 
eigenlijk een heel wonderlijk gegeven. Mensen, dieren, planten: alles wat leeft groeit en ontwikkelt zich. 
Wie er oog voor heeft , kan elke dag versteld staan over de groeikracht van het leven. 
Met de kinderen luisteren we naar verhalen uit de bijbel maar ook naar verhalen uit andere religies waarin 
iets van het geheim van groeien voelbaar wordt.  
Maar daar gaan de lessen niet alleen over. Het gaat ook over hoe het is om groter te worden, steeds meer 
te kunnen. En over de vraag waar je je energie voor gaat inzetten. Waar wil je in groeien, goed in worden? 
Wat motiveert je? Waar wil je je voor inzetten? 
Groeien gaat ook gepaard met fouten maken, want als je iets nieuws wilt leren , gaat dat meestal niet in 
één  keer goed. Hoe ga je hier als kind mee om?  
Allemaal vragen die aan bod zullen komen tijdens de komende lessen. 
Het worden vast weer  boeiende gesprekken. 
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Tekst en inhoud valt onder verantwoordelijkheid van de inzender. 
 

 

 
           Het hardloopfeest voor heel de familie  
                      De Zwitserloot Dak Run te Groesbeek               
                                             Zondag 11 juni  
           Met dit jaar: 
 

- Een 5 km Rabo Run / 10 km Run 2 Day Run / 1 km COOP Junioren Run/       1 
km Axitraxi Kids Run.   

- Axitraxi Kidsplein. Een gratis sport- en speelparadijs voor alle leeftijden.  
- De bekende COOP tas met hierin versnaperingen, kleine attenties en  

natuurlijk die mooie ZWD – medaille.    
- In totaal 42 bekers voor snelsten Kids en mooie prijzen voor de volwassenen. 
- Het goede doel: de vereniging ‘de Zonnebloem’. 
- Een sfeervolle en sportieve ambiance door terras, DJ en presentaties van 

sportclubs. 
 
Voor info en inschrijving: www.zwitserlootdakrun.nl  
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