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Dag allemaal, 

 

Hopelijk zien de foto’s die vandaag gemaakt worden er anders uit……..  
Juni is een maand van afronden, toetsen en evalueren maar ook van vooruit kijken naar het nieuwe 
schooljaar. 
Alle organisatorische informatie die voor u van belang is ontvangt u in een ‘tussendoor Tierelier info’ zodra 
die informatie definitief is. In diezelfde Tierelier wordt u ook weer geïnformeerd over onze 
schoolontwikkeling. 
Veel leesplezier met deze Tierelier info gewenst! 
 

Herhaalde oproep nieuwe leden Medezeggenschapsraad 

Binnen de oudergeleding van de MR zijn 3 vacatures.  Graag nodigen we ouders uit zich kandidaat te stellen 
voor dit lidmaatschap. Er is 1 nieuwe aanmelding binnen. 
Deze week krijgt uw kind de papieren versie van de brief mee naar huis. We zien de reacties met 
belangstelling tegemoet! 
MR De Grote Lier 

 

Hoofdluis / Kamouders gezocht 

Voor het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar minimaal 4 nieuwe kamouders.  
Reacties a.u.b. naar Willeke (w.leenen@degrotelier.nl) 
 

Terugblik op ‘te laat komen’ actie 

We hebben met het team teruggekeken, het lijkt dat de afspraak werkt. We zien een verbetering, er 
worden nauwelijks kruisjes gezet. 
We hebben afgesproken dat we altijd aan de kinderen vragen waarom ze te laat zijn. En; bij 3 kruisjes 
worden de ouders geïnformeerd dat het kind de volgende dag nablijft. 
Herhaald verzoek: 
We begrijpen dat het soms niet anders kan maar willen toch nog een keer verzoeken om  afspraken bij de 
tandarts, huisarts etc. etc. zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. 

 

IEP Eindtoets groep 8 

Dit schooljaar hebben alle groep 8 leerlingen van onze stichting, Lijn 83, de IEP eindtoets gemaakt. 
Wij zijn tevreden over het resultaat van de leerlingen van onze school.  

mailto:w.leenen@degrotelier.nl


 

3 
 

Het schooltype advies uit de toets komt grotendeels overeen met het advies van ons zelf. Er zijn enkele 
kleine afwijkingen naar boven of beneden. 
De ondergrens voor onze school is: 80.  
Het landelijk gemiddelde is:              78,3. 
De score van onze school is:              82,7.  
In deze score zijn alle leerlingen die de toets gemaakt hebben meegeteld. 

 

Groepsverdeling 2017-2018 

De samenstelling van alle groepen op school vormt jaarlijks een puzzel.  
Gekeken wordt naar de financiën op stichting- en schoolniveau : de personele en de materiele kosten en de 
inkomsten vanuit Den Haag. 
Als dat plaatje duidelijk is volgt het budget voor de scholen. 
In overleg met het bestuurskantoor worden wensen en mogelijkheden op elkaar afgestemd. 
Als team van De Grote Lier denken we samen na, zijn we in gesprek. De MR heeft een adviserende  rol. 
Zorgvuldig wordt afgewogen wat de juiste keuzes zijn. 
Hierbij geldt dat de school  alle belangen en de belangen van alle kinderen moet afstemmen. 
In schooljaar 2017-2018 gaan we werken met 12 groepen. 
Dat is 1 groep minder dan dit schooljaar. 
In 2017-2018 hebben we: 
Twee groepen 1-2, een groep 3, een groep 3-4, een groep 4, twee groepen 5, twee groepen 6, een groep 7, 
een groep 7-8, een groep 8. 

 

Nu we weten met welke groepen we gaan werken, gaan we verder met het verdelen van de leerlingen. 
Hierin gaan we te werk volgens ons protocol. Dit protocol ligt ter inzage op het kantoor van Willeke. 
Omdat we met 1 groep minder gaan werken is het onvermijdelijk dat we enkele groepen moeten mixen. 
Eén van de factoren waarmee we rekening proberen te houden is de voorkeur van uw kind om bij andere 
kinderen in de klas te zitten. 
Daarom krijgt uw kind volgende week in de klas de vraag voorgelegd bij wie hij/zij in de klas zou willen 
zitten. We proberen daarna rekening te houden met deze voorkeur van uw kind. 
Op donderdag 6 juli worden de kinderen en ouders geïnformeerd over de groepsindeling in het nieuwe 
schooljaar. 
 

Voortgang Schoolplein 14 

In eerdere Tierelier info’s bent u over Schoolplein 14 geïnformeerd. 
Morgen, vrijdag 2 juni , gaat het van start met een schoonveegactiviteit. De studiemiddag morgen (school 
uit om 12.00u) komt dus heel goed uit! 
Op woensdag 7 juni worden de activiteiten vervolgd. We zijn heel benieuwd! 
 

Open avond schooltuin 

Op woensdag 5 juli heeft de schooltuin een open avond van 18.00-20.00u voor de kinderen en ouders van 
groep 6 en 5-6. Deze kinderen hebben dit schooljaar in de schooltuin gewerkt. 
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Schoolmaatschappelijk werk  

Naline Verbeet wordt de komende maanden vervangen door Moniek Seijkens. Daarom gewijzigde 
spreekuur data: Moniek is op maandag 12 juni, donderdag 22 juni en donderdag 6 juli, van 13.00 – 14.30 
uur, op De Grote Lier aanwezig. (Zie ook blz. 7) 
 

Actie Bag2School 

Wederom een geslaagde inzamelronde van Bag2School.  
897 kg was de opbrengst in gewicht. Onze school ontvangt hiervoor € 269,10 Dit zal t.z.t. worden gebruikt 
bij de diverse activiteiten op school en de verfraaiing van de speelplaats.  
 

Enquête Ouderportaal 

Een dank je wel voor iedereen die gereageerd heeft! 
Ook zijn er tips en tops genoemd. Sommige gewenste verbeteringen zijn van technisch van aard, die 
hebben we niet allemaal zelf in de hand. Met andere verbeteringen gaan we aan de slag, hopelijk gaat u dat 
vanaf het nieuwe schooljaar merken. 
Op de enquête zijn 44 reacties gekomen, zie hieronder:
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Onze jarigen: 

 
5 juni  Xiao You Tjon-Pon-Fong  gr. 2A 

6 juni Roos van den Corput gr. 2D 
7 juni Sanne van Eijkeren gr. 2C 

7 juni Oscar Kaufmann gr. 7B 
8 juni Noreen Boerboom gr. 2B 

9 juni Tim van Hoek gr. 8A 
9 juni Lucas Wahl gr. 6A 

11 juni Emma Ros gr. 8B 
13 juni Quentin Beuvink gr. 4A 

13 juni Stijn Yocarini gr. 5B 
15 juni Eva Laurant gr. 7A 

16 juni Anne de Backer gr. 8A 
16 juni Bram van de Kar gr. 8B 

16 juni Marijn Peters gr. 7A 
16 juni Sam Yocarini gr. 2B 

17 juni Fleur Eskens gr. 2D 
18 juni Wiepke ten Napel gr. 2D 

18 juni Aukje Oosterom gr. 7B 
18 juni Lennard Raedts gr. 4A 

19 juni Dali Kuiper gr. 7B 
22 juni Anne Berends gr. 6B 

22 juni Juul Hopman gr. 1B 
1 juli Noud van de Loo gr. 5B 

2 juli Isabel van Dijk Berkenvelder gr. 4A 
2 juli Demi Stevens gr. 6B 

2 juli Liamm Thijssen gr. 1A 
3 juli Lammert de Man gr. 5A 

5 juli Zoë de Jong gr. 2C 
6 juli Nienke Bauhuis gr. 4A 

6 juli Julie Hofstad gr. 8B 
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Tekst en inhoud valt onder verantwoordelijkheid van de inzender. 
 

Even voorstellen… 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Vanwege ziektevervanging van Naline Verbeet neem ik voor een 

langere periode het schoolmaatschappelijk werk over. Mijn naam is 

Moniek Seijkens, afgestudeerd Pedagoog en werkzaam bij Synthese 

als(school) Maatschappelijk Werker. Doordat ik werkzaam ben bij 

Synthese ben ik onafhankelijk van de school.  

 

Eens per drie weken verzorg ik van 13.00 – 14.30 uur het 

spreekuur . Deze spreekuren vinden op de volgende data plaats: 

 Maandag 12 juni 2017 

 Donderdag 22 juni 207 

 Donderdag 6 juli 2017 

 

Als schoolmaatschappelijk werker help en ondersteun ik leerlingen bij verschillende vragen. Denk hierbij 

aan: 

 Vergroten van zelfvertrouwen / weerbaarheid 

 Versterken sociale vaardigheden 

 Omgaan met faalangst 

 Omgaan met conflicten 

 Echtscheiding 

 Pesten / gepest worden 

 Rouwverwerking of ziekte familielid 

 

Ook voor u als ouders ben ik beschikbaar. Denk hierbij aan: 

 Vragen over opvoeding 

 Omgaan met gedrag 

 Vragen over de ontwikkeling 

 

Soms zijn een aantal tips of gesprekken voldoende om zelf verder te kunnen. Soms is er meer of andere 

hulp nodig. Dan zal er samen met u worden gekeken naar welke hulp passend is.  

Indien u gebruik wilt maken van het spreekuur kunt u contact opnemen met de leerkracht of intern 

begeleider, maar u kunt ook binnenlopen op het tijdstip.  

Voor u als ouder zijn er géén kosten verbonden aan het schoolmaatschappelijk werk.  

 

Mijn gegevens zijn; 

Synthese Maasduinen. 

Moniek Seijkens, m.seijkens@synthese.nl 

mailto:m.seijkens@synthese.nl
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Typen: 
In twaalf weken tijd leer je blind typen met 10 vingers…… 
 

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? Zodra er voldoende aanmeldingen zijn!  

Minimaal 4 en maximaal 8 leerlingen per groep. 

Prijs: Tot 30 juni geldt de prijs van 150 euro, inclusief materialen én examen  

Cursusleider: Doret de Cock 

Mail: typenmetdoret@gmail.com 

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

Telefoon: 06- 25 15 75 62 

 

 

 

 

 

Deze kanjers zijn 30 mei geslaagd 
met super resultaten!! Proficiat 
Benthe, Anne, Julie en Wesley 

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

Ik wil me graag opgeven voor de typecursus:  

Naam: ____________________________________________________________________  

Groep (tijd): _______________________________________________________________  

E-mail adres ouders: _______________________________________________________  

E-mail adres cursist: _______________________________________________________  

Telefoonnummer: _________________________________________________________  

Mobiele nummer: _________________________________________________________ 

Bijzonderheden: __________________________________________________________  
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