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Tierelier nummer 9……dat betekent dat het einde van dit schooljaar alweer in zicht 

komt! 
En dat betekent dat we met z’n allen op de foto mogen! 
 

 
 
Vraag van de Ouderraad: 
Beste ouders, 
Het bezoek van de fotograaf is verplaatst. Ze zouden eigenlijk woensdag 6 juni komen, maar 
dit wordt dinsdag 5 juni.  
Ik ben voor deze dag op zoek naar iemand die mij kan helpen met de organisatie. Lijkt dit je 
leuk en heb je tijd op 5 juni, dan kun je dit doorgeven op het volgende mailadres: 
visserssaskia@hotmail.com 
Met vriendelijke groet, 
Saskia Vissers Ouderraad 
 

Certificaat van verdienste 

Dit certificaat is toegekend als erkenning van de persoonlijke 
inzet en participatie van de leerlingen, ouders en personeel bij 
het werven van fondsen ten behoeve van: 
BS De Grote Lier 
In samenwerking met Bag2School hebben jullie: 
Ingezameld: 939 kilo 
Ter waarde van: € 281,70 
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Dank u wel namens het team 

Dank u wel voor alle meelevende reacties na het overlijden van Morten, zoon van onze 
collega Carla. 

 

Vervolg plusklas 

We hebben een gevolg gekregen van de plusklas. 
We moesten eerst tweetallen maken. Daarna mocht iedereen een thema kiezen. 
Bijvoorbeeld: 
het zonnestelsel, planeten, roofdieren, 
Anne Frank, zintuigen, oceanen, water, 
etc…..Deze thema's gaan we volgens de 
taxonomie van Bloom uitwerken. 
Bijna elke week op maandag van 12.30u.-
14.00u. komen de plusklas kinderen van 
Molenhoek met Caroline bij elkaar om aan 
de opdrachten te werken. De dagen erna 
mogen ze zelf met elkaar er aan werken in 
de klas. 
gemaakt door: 
 
Isa & Elize 
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Verkeerssituatie rondom De Grote Lier 
N.a.v. opmerkingen en klachten van ouders en leerkrachten over de verkeerssituatie rondom 
De Grote Lier zijn er diverse gesprekken geweest. Welke knelpunten zien we en wat kunnen 
we daarmee doen? We hebben een stappenplan gemaakt: 

 Alle ouders worden gewezen op het stopverbod voor de school. 

 School en ouders volgen de verkeerssituatie en het parkeergedrag van ouders. 

 Knelpunten worden doorgegeven aan Willeke.  

 Foutparkeerders worden: 
1. door Willeke op hun parkeergedrag geattendeerd. 
2. door Willeke geattendeerd op de consequentie bij 3x fout parkeren. 
3. bij een derde keer fout parkeren wordt de naam en het kenteken doorgegeven aan 
de politie waarna een bekeuring kan volgen. 

 De verkeerssituatie rondom De Grote Lier blijft geregeld een item in de Tierelier.  
 
Voor nu tevens het verzoek om bij de in- en uitgangen voldoende ruimte vrij te laten voor alle 
fietsers.  
Het schoolplein biedt ruimte genoeg aan alle wachtenden. Dank u wel! 

 
 

Koningsspelen 2018 

 
 

      
 
 
 

………En de winnaar is groep 6 van Tisra en Roos. 
Deze groep kreeg de prijs omdat ze sportief waren, elkaar aanmoedigden en tot het eind toe 
nog energie over hadden om tijdens het welverdiende ijsje mee te doen met de muziek : het 
liedje Fitlala. 
 
De morgen begon op het plein waar de kinderen en leerkrachten in oranje, rood/wit of blauw  
met zijn allen het lied FITLALA van de koningsspelen 2018 luid en duidelijk meezongen en 
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niet te vergeten mee dansten. Ja, Ja, dit werd goed geoefend in de klas met behulp van de 
instructie video van kinderen voor kinderen. 
 
Na het koningsontbijt, genuttigd in de eigen groepen, werd het startsein gegeven voor de 
spellen op het schoolplein en op het Meulenveld achter de wieken. 
 
De kinderen waren erg actief bij  o.a. touwtrekken, hindernis hockey, tapijt lopen, 
skippyballen of water met een helm naar de overkant brengen. Ze namen het tegen elkaar 
op en ze waren erg fanatiek. 
Bij de rustige spelen zoals boter kaas en eieren, de toren van Pisa of het letterspel was de 
fun factor erg hoog.  
 
Zelfs de peuters van kinderdagverblijf en peuterzaal Dribbel waren van de partij.  
 

Dat deze spelen zo’n succes waren komt natuurlijk mede door de enorme hulp van alle 
ouders en ook de leerlingen van het Kandinsky die de spellen hebben begeleid. Nogmaals 
onze hartelijke dank hiervoor want zonder zoveel hulp was het niet mogelijk deze dag te 
organiseren.  
Tot slot konden we in de schaduw genieten van een heerlijk ijsje en zo kwam er een eind 
aan de Koningsspelen 2018 die zeer geslaagd waren. 
Bea Bernaards 
 
 
 

Onze jarigen in de komende periode   

20 mei Wout Ebben   gr. 1A 
23 mei Mats Eemers   gr. 1B 
24 mei Elham Sarwari  gr. 2A 
27 mei Rosa Bagchus  gr. 6A 
27 mei Pim Hofmeijer  gr. 7A 
31 mei Esmee Willemsen  gr. 6B 
5 juni  Xiao You Tjon-Pon-Fong gr. 2A 
7 juni  Sanne van Eijkeren  gr. 3B 
7 juni  Oscar Kaufmann  gr. 8A 
7 juni  Teun Pastoors  gr. 1B 
8 juni  Noreen Boerboom  gr. 3A  

 
Allemaal een fijne dag gewenst 


