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Hardnekkige luizenplaag

De schoolbibliotheek breidt uit: vrijwilligers gezocht

Sinds oktober j.l. hebben we te maken met een
hardnekkige luizenplaag.
Bij de laatste controle na de voorjaarsvakantie waren
er zelfs 6 groepen waarin kinderen last hadden van
neten en luizen.
Waar komen deze aantallen opeens vandaan?
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat oudere broertjes
of zusjes die op de middelbare school zitten vaak als
bron zijn te herleiden. Deze kinderen verzorgen
zichzelf en dan heb je als ouder minder in de gaten als
er onwelkome gasten in de haren zijn gekomen.
Het is dus heel belangrijk naast de jongere kinderen
ook uw oudere kinderen regelmatig te controleren.
Wij willen ook de directies van de verschillende
middelbare scholen in Nijmegen van dit
luizenprobleem informeren, zodat zij ook hun ouders
van dit feit op de hoogte kunnen brengen. Het
Montessori College heeft dit inmiddels al gedaan.
Hopelijk kunnen we dan met z’n allen deze
onwelkome gasten de deur uit krijgen!

In de nieuwe school heeft de schoolbibliotheek een
prachtige plek gekregen waar alle groepen onder
schooltijd stapels boeken komen lenen. De kinderen
vragen regelmatig of ze ook boeken voor thuis kunnen
lenen. Wij willen ze graag deze mogelijkheid geven. Ook
willen we kinderen van 0 tot 4 jaar met hun ouders de
gelegenheid bieden boeken te lenen in de schoolbieb.
Voor deze jongste bezoekers is een uitgebreide collectie
prentenboeken en voorleesboeken te leen.
Om dit mogelijk te maken willen we op woensdag van 12
tot 13 uur de bibliotheek openstellen voor de 0 tot 4
jarigen en de 4 tot 12 jarigen die boeken voor thuis
willen lenen. Wij zoeken hier een aantal vrijwilligers voor.
Heeft u wekelijks of een keer per 2, 3 of 4 weken een
uurtje over? Neem dan contact op met Bea Bernaards,
leerkracht van groep 1-2, b.bernaards@degrotelier.nl.
U kunt uw eigen kind(eren) meenemen naar de
bibliotheek. Opa's en oma's zijn ook van harte welkom!
------

-----Mobieltjes
Tennis tijdens de gymles
Deze afgelopen week en volgende week krijgen de
groepen 3 t/m 8 tennisles op school. Eén van de
wekelijkse gymlessen wordt dan vervangen door een
tennisles in de gymzaal. Dit is een samenwerking tussen
De Grote Lier, de KNLTB en TV De Wiekslag. De
trainingen worden verzorgd door de tennistrainer van TV
De Wiekslag en een afgestudeerd ALO student met
uitgebreide tenniservaring. Voor de kinderen is het een
mooie gelegenheid om kennis te maken met tennis.
Kinderen die ook eens op een echte tennisbaan willen
spelen, zijn van harte welkom op TV De Wiekslag
(Lierweg 2b) tijdens de Open Tennisdag op 23 maart
tussen 13.00 en 15.00 uur. Voor tennisrackets wordt
gezorgd. Meer informatie? Kijk op www.tvdewiekslag.nl
------Bouwviering Astrid en Henk
De bouwviering van 28 maart wordt verzet i.v.m.
dansvoorstellingen deze middag. De nieuwe datum
wordt donderdag 4 april, wederom om 14.15 uur.
Wij hebben er zin in!
Dankjewel!
Groetjes, Sandra

Ik ben Eline en ik zit in groep 7 bij Marijcke en Renate. Ik
ben ambassadeur van Stichting Opkikker. Voor hen zamel
ik mobiele telefoons in. Voor elke ingezamelde telefoon
krijgen zij 3 euro en dit geld gebruiken zij weer om voor
zieke kinderen een super leuke dag te organiseren. Dus
zoek thuis de oude mobieltjes op en lever ze in bij mij in
de klas!!
Alvast bedankt. Groetjes van Eline, groep 7a
-----Bericht van de MedezeggenschapsRaad
In de MR-vergadering van 12 maart jl. hebben we met
Lisette Frietman de begroting
over 2013 besproken. Ook hebben we de Cito-scores van
de leerlingen van groep 8 besproken. Zij hebben dit jaar
goed gescoord! Nog meer nieuws: na aandringen bij de
gemeente zal de speelplaats op korte termijn verder
worden uitgebreid. De definitieve vorm (en grootte) zal
eind dit jaar tot stand komen wanneer de woningen aan
de Eikenlaan zijn gerealiseerd.

Uitslag Eindcito 2013
Begin maart hebben de leerlingen van groep de uitslag
van de Eindcito Basisonderwijs ontvangen. In het
overzicht hieronder ziet u de scores van deze groep
leerlingen in vergelijking met voorgaande jaren. De
resultaten worden altijd weergegeven in een
ongecorrigeerde en een gecorrigeerde score. Als de
scholen binnen de zogenaamde schoolgroep vergeleken
worden, wordt de ongecorrigeerde score gebruikt. Men
kan echter de resultaten corrigeren naar leerlinggewicht,
dan wil men het opleidingsniveau van de ouders
meenemen bij de interpretatie van de resultaten. Voor
De Grote Lier waar een relatief hoog percentage ouders
een hoge opleiding genoten hebben, betekent het dat de
score naar beneden bijgesteld wordt.
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Uit bovenstaande tabel kunt u aflezen dat de leerlingen
het heel goed gedaan hebben. De totale gemiddelde
score zit ruim boven het landelijk gemiddelde. Wij
feliciteren de leerlingen met het behaalde resultaat!
-----Berichten uit de parochie (Vieringen en activiteiten
tijdens de Goede Week).
Palmpasen en knutselen palmpaasstok.
Op palmzondag, 24 maart, is er om 11.00 uur een
gezinsviering in de kerk. De kinderen mogen met hun
versierde palmpaasstok naar de kerk komen. Het verhaal
van de intocht in Jeruzalem zal worden verteld en
palmtakjes worden uitgedeeld. Ook is er een optocht
door de kerk, waarin alle kinderen met hun
Palmpaasstok mogen meelopen. Op zaterdag 23 maart
om 14.00 uur kunnen de kinderen in de sacristie een
palmpaasstok versieren. Ze hoeven alleen een stok (=
een kruis van twee latten of bamboe) mee te brengen.
Voor de rest wordt gezorgd. Ouders die willen helpen zijn
van harte welkom. Kinderen die mee willen doen kunnen
zich aanmelden bij Elena Jongen (tel. 3583181;
e-mail: elena.jongenjanner@xs4all.nl), graag vóór 21
maart.
Witte Donderdag: 28 maart
Op deze dag herdenken we het Laatste Avondmaal van
Jezus met zijn leerlingen.

Tijdens de mis in de kerk, om 19.00 uur, is er een
kinderwoorddienst in de sacristie.
De kinderen horen het verhaal van het Laatste
Avondmaal en spelen het na. Ook kunnen ze een
knutselwerkje maken.
Goede Vrijdag: 29 maart
Op Goede Vrijdag herdenken we het lijden en sterven
van Jezus. Om 19.00 uur is er in de kerk een Kruisweg
voor kinderen. Het verhaal bij de kruisweg wordt op een
voor kinderen begrijpelijke manier verteld. De kinderen
lopen naar de afbeeldingen en steken een waxinelichtje
aan
-----Wist u dat……
u nog steeds goede, bruikbare kleding,
schoenen, gordijnen, tassen, dekens,
dekbedovertrekken en knuffels mag verzamelen
voor de kledingactie ‘Bag 2 School’? (voor meer
informatie: zie www.bag2school.com)
wij volgende maand de bekende blauwe
kledingzak weer mee zullen geven aan de
kinderen?
u alle bovengenoemde spullen ook in andere
tassen/zakken mag inleveren?
Wij u wel willen vragen om de zakken/tassen
goed dicht te knopen/plakken?
U na de meivakantie de zakken mag inleveren in
ons speellokaal?
U de exacte inleverdata nog van ons hoort?
het opschoonproject afgerond is?
de kinderen hun powerpointpresentatie in hun
eigen groep hebben laten zien en ook nog
gewerkt hebben aan een poster rond dit thema?
wij heel tevreden en blij zijn met de mooie CITOscore (eindtoets groep 8) dit jaar? (De cijfers
elders in deze info).
de kinderen (en leerkrachten) heel erg trots op
zichzelf mogen zijn?
in kader van VMO dagbesteding Sebastiaan
bij ons op De Grote Lier komt . Sebastiaan is
er op woensdag van 08.30-12.30 uur en hij
voert dan kleine taken uit
wij de volgende keer weer nieuwe wist-udatjes voor u hebben
-----Interessant om te weten
22 maart leerlingen groep 1 t/m 4 de hele dag vrij
29 maart Tierelier Info
01-04 t/m 03-04 vrij i.v.m. Pasen

