Molenhoek – 21 december 2012

Afscheid Wil Wijers.
Na ruim 42 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn
geweest verlaat Wil het onderwijs. In 1970 heeft Wil drie
jaar in Tiel gewerkt en daarna kwam hij naar Molenhoek,
naar De Grote Lier. Tussentijds is hij nog even
uitgevlogen naar andere scholen binnen de stichting,
maar kwam uiteindelijk toch terug op De Grote Lier. Veel
kinderen hebben in al die jaren bij Wil in de klas gezeten
en genoten van zijn verhalen en zijn muzikale
kwaliteiten. Nu is het tijd dat hij kan gaan genieten van
zijn eigen kinderen en kleinkinderen. Dat hij tijd kan
besteden aan zijn passies wandelen en fietsen.
Wij bedanken Wil ook via deze weg heel hartelijk voor
zijn inzet en betrokkenheid bij De Grote Lier. Wij wensen
hem veel geluk en een goede gezondheid toe voor de
komende jaren! Dat hij nog héél lang van zijn
welverdiende rust moge genieten!
Sneeuwlaarzen en sloffen
Ja, de eerste sneeuw is al weer gevallen en wellicht komt
er nog veel meer deze komende winter.
De kinderen kwamen vorige week dan ook met lekkere
warme laarzen naar school, heel verstandig!
De meeste kinderen vonden het erg fijn om deze tijdens
de lessen uit te doen en onder de kapstokken te zetten.
Heerlijk, onze vloerverwarming en geen nattigheid onder
de tafels in de klassen.
Het zou erg fijn zijn als de kinderen op deze winterse
dagen hun sloffen/pantoffels willen meenemen, het liefst
met gripzool i.v.m. de veiligheid.
Nu wij het toch over veiligheid hebben: wij willen aan de
ouders vragen om op de tribunetrap (aula) achter elkaar
te lopen (net als de kinderen), dus bij de leuning, i.v.m.
de gevaarlijke hoek aan het uiteinde van de traptreden.
Als je valt, kan de smak aanzienlijk zijn en voorkomen is
beter dan genezen!

Tussendoortjes ochtendpauze
De leerkrachten zien nog steeds dat er kinderen zijn die
in de ochtendpauze ongezonde tussendoortjes
meenemen, zoals chocoladerepen, koeken en cake. Een
gezond stukje fruit wordt steeds minder vaak
meegegeven. In het team hebben we dit besproken en
wij willen u vragen één van onderstaande tussendoortjes
aan uw kind(eren) mee te geven:
Fruit of groente, zoals bv. appel, banaan,
tomaatjes of een stukje komkommer
Boterham met hartig beleg

Ontbijtkoek
Crackertjes
Rijstewafel
Graan/rozijnenkoeken, zoals Evergreen/Sultana
Eten en drinken graag meegeven in een trommeltje en
een drinkbeker. Liever géén verpakkingen en drinkpakjes
i.v.m. de steeds groter wordende afvalberg op school.
Alvast onze dank voor uw medewerking!
Bericht vanuit de MR:
Afgelopen vergadering heeft de MR zich gebogen over
het arboplan en het ontruimingsplan (hoe gaan we te
werk als er een ontruiming plaats moet vinden).
Het jaarverslag leerlingenzorg is ter sprake gekomen en
zal volgende vergadering verder worden besproken.
Ook hebben we speerpunten voor onszelf vastgesteld.
Naast onze reguliere taken, het meedenken en
instemmen met allerlei beleidszaken, vinden we het ook
belangrijk, met het oog op het nieuwe gebouw, de
veiligheid in en rond de school in de gaten te houden.
Ook willen we ons specifieker bezighouden met de
communicatie tussen school en ouders. Wat gaat er
goed, wat kan er verbeterd worden en hoe kan de MR
daar een rol in gaan spelen?
Namens de MR wensen wij u allen een heel fijne kerst en
alvast de beste wensen voor 2013!
Brand- en ontruimingsoefening
Woensdag 19 december heeft er in samenwerking met
de brandweer ’s avonds een extra brand- en
ontruimingsoefening plaatsgevonden. Veertien kinderen
van groep acht en drie B.H.V. ers hebben ook aan deze
oefening meegedaan.
De brandweer had een zo natuur getrouwe situatie
nagemaakt met héél véél (nep)vuur en
rookontwikkeling. De B.H.V. ers hadden de taak de
kinderen zo vlug en veilig mogelijk naar de
verzamelplaats te brengen. Het bleek dat er een kind
werd vermist, waar de brandweer nu dus naar op zoek
moest gaan. De ontruiming verliep goed. Je merkt dan
dat de kinderen gewend raken aan hetgeen wat ze
moeten doen als de leerkracht zegt dat er ontruimd gaat
worden.
Na afloop konden de brandweermensen en de B.H.V. ers
hun ervaringen delen. Hieruit bleek dat de hele oefening
spannend, maar voor alle partijen ook leerzaam is
geweest.

Wist u dat……
het sinterklaasfeest weer erg gezellig is
geweest?
de klassen totaal op hun kop stonden na het
nachtelijke bezoek van vele pieten?
er door de pieten allerlei werkjes zijn gemaakt
en dat er zelfs een bezemsteel aan het plafond
hing?
de vele handen van de kinderen licht werk
maken, dus de puinhopen weer snel opgeruimd
waren?
de groepen leuke cadeautjes van de sint hebben
ontvangen?
wij de Ouderraad weer heel hartelijk willen
bedanken voor hun medewerking en
fantastische inzet?
vele ouders ook weer actief geweest zijn om de
nieuwe school van sint naar kerst om te toveren
en wij hun willen bedanken?
de vele lichtjes en versieringen erg sfeervol
waren en de kinderen en leerkrachten hier
volop van hebben genoten?
Dat wij de familie Fleuren hartelijk danken voor
de mooie kerstboom die bij de kleuters staat
het kerstontbijt, dat de kinderen en
leerkrachten voor elkaar gemaakt hadden,
vanmorgen bij iedereen erg in de smaak viel?
ook de workshops donderdagavond een succes
waren?
de kinderen konden kiezen uit het knutselen van
ijssterren, kerststerren en engeltjes, muziek
maken en zingen, uitbeelden van het
kerstverhaal, kerstspelletjes konden doen of
coöperatieve werkvormen in kerststijl?
wij de sint- en kerstcommissie hartelijk willen
bedanken voor hun geweldige inzet?
de kinderen en al het personeel na een periode
van hard werken nu lekker van de vakantie
mogen genieten?
Wil Wijers niet alleen van de kerstvakantie gaat
genieten, maar ook van alle vrije tijd die daarna
komt?
hij op vrijdag 14 december jl. tijdens een drukke
receptie zijn afscheid heeft gevierd?
U elders in deze Tierelier nog een stukje
informatie hierover vindt?
wij hem in ieder geval alle goeds toewensen
voor de toekomst?
wij iedereen een heerlijke, gezellige vakantie
toewensen én fijne kerstdagen én een mooi
begin van het nieuwe jaar?

wij in 2013 weer nieuwe wist-u-datjes voor u
hebben?

Bericht uit de parochie:
Kerstavond, maandag 24 december, is er om uur een
Kerstgezinsviering.
Het kerstverhaal, gezien vanuit de ogen van de
dieren, zal verteld en uitgebeeld worden.
Een speciaal voor deze viering samengesteld ensemble
zal de mis muzikaal begeleiden.
We hopen veel kinderen en hun ouders te mogen
begroeten.
Namens de gezinsvieringenwerkgroep: gezellige
kerstdagen en alle goeds voor 2013.
Om te onthouden:
07-01 eerste schooldag 2013
07-01 periodieke hoofdluiscontrole
11-01 leerlingen groep 1 t/m 4 ’s middags vrij
16-01 uiterste inleverdatum kopy Info
18-01Tierelier Info
25-01 Leerlingen groep 1 t/m 4 hele dag vrij
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