Inhoud van de Tierelier Info
Pag.2:

Wat een winterpret

Pag.3:

Schoolthema
Schoolmaatschappelijk werk
Kindkrachtbijeenkomst Lijn 83

Pag.4:

Verkeersituatie rondom De Grote Lier
Wandelvierdaagse

Pag.5:

Onze jarigen

1

Wat een winterpret!
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Schoolthema
Van maandag 25 maart tot en met 12 april zullen wij in alle groepen bezig zijn rondom het
thema voeding en beweging.
Als er ouders zijn die rondom dit thema iets kunnen betekenen in de vorm van uitleg over
voeding en beweging, of materialen hebben, of andere activiteiten weten die bij dit thema
passen, dan horen wij dit heel graag.
Deze ouders kunnen contact opnemen met Joyce, Claudia, Inge of Silvia en natuurlijk met de
eigen leerkracht.
Schoolmaatschappelijk werk
Spreekuur schoolmaatschappelijk werk, donderdag van 13.30 – 14.30 uur.
Op de volgende data:
 21 februari
 14 maart
 4 april
 25 april
 16 mei
 6 juni
 27 juni

KindKRACHTbijeenkomst Lijn 83
Stichting Lijn 83 Primair Onderwijs (Lijn 83) is druk bezig met het ontwikkelen van een nieuw
Strategisch Plan (2019-2023).
Om goed zicht te krijgen op de maatschappelijke context waarin de scholen van Lijn 83 zich
bevinden, vinden we het belangrijk om alle geledingen hierbij te betrekken. Om zoveel
mogelijk input te genereren, gaan we ‘de krachten bundelen’.
Kinderen zijn een super belangrijke ‘kracht’ voor Stichting Lijn 83; dus zij zijn ons startpunt.
Om een breed gedragen beeld te krijgen, wordt een aantal bijeenkomsten georganiseerd:





Bijeenkomst KindKRACHTbijeenkomst: dinsdag 5 februari 2019 op Roepaen in
Ottersum
Bijeenkomst PartnerKRACHT
Bijeenkomsten OuderKRACHT
Bijeenkomsten MedewerkersKRACHT
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Er vallen 15 scholen onder Lijn 83. Per school werden er drie kinderen uit groep 5, 6 en 7
uitgenodigd om deel te nemen aan de KindKRACHTbijeenkomst op 5 februari jl.
(Mocht uw kind hiervoor uitgenodigd zijn dan bent u eerder al geïnformeerd)
Tijdens de KindKRACHTbijeenkomst volgden de kinderen in kleine groepjes workshops, denk
aan: toneel spelen, fotograferen, schilderen, filmen, zingen, tekenen enz.
De workshops werden verzorgd door een aantal leerkrachten van Lijn 83. Zij gingen zo veel
mogelijk beelden bij de kinderen ophalen:
“Hoe zien zij de school van de toekomst? Wat vinden zij belangrijk? Wat willen ze graag
meer of juist minder zien? Wat zijn belangrijke ontwikkelingen?”
Deze beelden worden verwerkt in het nieuwe Strategisch Beleidsplan van Lijn 83.
Uiteraard volgt er nog meer informatie over de data en invulling van de overige KRACHT
bijeenkomsten.
Verkeerssituatie rondom De Grote Lier
Na eerdere gesprekken i.v.m. zorgen over de verkeerssituatie rondom De Grote Lier is
afgesproken dat dit geregeld een punt van aandacht in de Tierelier info wordt.
De gemaakte afspraken:
 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.
Tevens een dringend verzoek om bij de in- en uitgangen voldoende ruimte vrij te laten voor
alle fietsers. Via de Ouderraad komen er signalen van ouders die zich zorgen maken en het
schoolplein biedt ruimte genoeg aan alle wachtenden.
Parkeer uw fiets eventueel aan de overkant van De Singel of bij de Amaliaboom (hoek SingelEsdoornlaan). Dat geeft meer ruimte en dus meer veiligheid en overzicht voor de kinderen
die op de fiets naar school komen.
Dank u wel!
Wandelvierdaagse
Alvast ter info: Dit jaar is de wandelvierdaagse van 9 t/m 12 april.
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Onze jarigen
8 februari
8 februari
9 februari
9 februari
10 februari

Pedro van Heesch
Ryan van Heesch
Rachel den Hartog
Valentina Heijster
Olaf Wienen
10 februari
11 februari
11 februari
12 februari
14 februari

14 februari
14 februari
15 februari
17 februari
18 februari

23 februari
24 februari
25 februari
28 februari
28 februari

Yfke v.d. Wildenberg
Tijmen Epe
Yasmin Mahamoud
Madelief Folkers
Felix Frowijn

Bram Leijser
Tobian Peters
Tijn Driessen
Julia Ubachs
Sybolt Eemers
19 februari
19 februari
22 februari
23 februari
23 februari

gr. 6A
gr. 6B
gr. 5A
gr. 4A
gr. 1B

gr. 7D
gr. 6A
gr. 8A
gr. 7C
gr. 4A

Jasmijn Dahlberg
Renske Piersma
Ivo Boerboom
Olivier Nillissen
Lukas Pijman

Sarah Ronteltap
Anniek v. Duijnhoven
Valenteijn Vermeulen
Willem Ros
Laura Thomassen

gr. 2C
gr. 7B
gr. 1B
gr.7D
gr. 7B

gr. 5A
gr. 7B
gr. 2A
gr. 3C
gr. 1B

gr. 1A
gr. 7B
gr. 7C
gr. 7C
gr. 6B
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