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Aanspreken directie
In het oude schoolgebouw was het een goede gewoonte
dat ik als directeur van de school ’s ochtends door de
gangen liep en ouders en kinderen verwelkomde. In het
nieuwe schoolgebouw ben ik voor ouders echter minder
zichtbaar. Om de drempel te verlagen probeer ik op
donderdagochtend buiten te lopen zodat u mij kunt
aanspreken en uw vragen kunt stellen. Ik hoop van harte
dat u dit ook doet!

Beurtelings komen klassen aan de beurt voor: tv-kijken,
knutselen, trefballen in de gymzaal op dinsdag,
tafeltennis en tafelvoetbal.
------

-----De schoolbibliotheek breidt uit: vrijwilligers gezocht
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 één 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

Contactgegevens coordinator tso:
Jet Wiltingh E-mail tsodegrotelier@kion.nl
Telefoon 06-51690297
-----Kraamvisitie op De Grote Lier
Het is al heel lang traditie op De Grote Lier dat Joy de
Jong de leerlingen bekend maakt met het proces van ei
tot kuiken. Dit jaar is zelfs de politie gealarmeerd door de
oranje lamp van de broedkast! Afgelopen week zijn de
kuikens uit de eitjes gekomen en hebben ouders en
kinderen volgens Joy het kroost tijdens de kraamvisitie
kunnen bewonderen.

------------

Mocht u tussen-de-middag komen
binnenlopen op school dan kunt u
deze taferelen aantreffen.
Kinderen die hun boterhammetje
eten en daarna vast een klein
spelletje kunnen doen. Vanaf
12.30 uur gaan we buiten spelen
en sinds vorige week kunnen
kinderen daarnaast ook kiezen uit
verschillende activiteiten.

------

Wijziging datum rooster
12 april staat in de adressengids foutief
vermeld als studiedag, dit is echter een
vrije voor vrijdag groep 1 t/m 4.
20 juni daarentegen is er een
studiemiddag.

Jeugdvoorstelling

Maldensteijn

ontdekt dat het graf leeg is. Een engel vertelt haar dat
Jezus weer leeft.
Ook mogen de kinderen een knutselwerkje maken.
------

Fablefactory BV: De
Griezelbus.
Deze theatervoorstelling is gebaseerd op het beroemde
kinderboek Griezelbus 1 van Paul van Loon. De
Griezelbus is een adembenemende voorstelling voor
iedereen vanaf 8 jaar die durft.
Tijdens de Kinderboekenweek nodigt een bekende
schrijver een leraar met zijn klas uit voor een speciale
tocht in zijn griezelbus. Tijdens deze rit zal de schrijver
griezelverhalen voorlezen uit zijn nieuwe boek. Naarmate
de tocht vordert, blijkt echter dat iemand in de bus een
akelig geheim heeft….
En zijn er wellicht nog meer die iets te verbergen
hebben…?

Inloopavond Ouderraad wo. 17 april
Wilt u - ouder /verzorger - weten wat de Ouderraad
(OR) bezighoudt en organiseert? Grijp dan uw kans!
Op woensdagavond 17 april (20.00 tot ong.. 22.00uur)
heeft u de mogelijkheid om een Ouderraads
vergadering bij te wonen. Er zal gelegenheid zijn om
uw vragen kort te beantwoorden. Daarnaast wordt
uitleg gegeven aan de begroting van de Ouderraad.
Heeft u interesse, meldt u dan aan via e-mail
ouderraad@degrotelier.nl, of stop een
briefje "deelname Inloopavond OR" in onze
brievenbus tegenover de receptie of neem contact op
met mij,
Frank Bemelmans (024 - 6754944), voorzitter OR
-----

Zondag 14 april 2013. 13.30 en 15.30 uur. Prijs € 10,Kaartverkoop via de website
www.theatermaldensteijn.nl , telefonisch
(024 3572479) of aan de kassa (op werkdagen van 13.00 16.00 uur).
Omdat het de laatste kindervoorstelling van dit seizoen is
hebben we een speciale aanbieding: bij aankoop van 1
e
kaartje het 2 kaartje voor de halve prijs op vertoon van
deze print-out.
-----Bericht uit de parochie:
Vieringen in de Goede Week en met Pasen:
Vrijdag 29 maart.
Goede Vrijdag: We herdenken 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.
Zondag 31 maart.
PASEN: We herdenken de verrijzenis van Jezus.
Tijdens de Mis om 11.00 uur is er een kinderwoorddienst
in de sacristie. De kinderen horen hoe Maria Magdalena

----e
7 Avondvierdaagse Molenhoek!
Molenhoek- Al 7 jaar op rij organiseren de leerlingen
van Kandinsky College Molenhoek de jaarlijkse
avondvierdaagse. Dit jaar is het weer zo ver! Op 16 april
wordt het startschot gelost en start de avondvierdaagse
en op 19 april zal er feestelijke intocht zijn, waarbij we
hopelijk veel medailles uit kunnen delen.
Het is zoals ieder jaar een gezellige activiteit waar je met
je klasgenootjes, vriendjes en vriendinnetjes aan mee
kunt doen. Natuurlijk vinden wij het ook heel leuk als je
jezelf opgeeft met je hele klas! Hoe meer kinderen er
mee doen, hoe gezelliger.
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De afstanden zijn, zoals ieder jaar: 2,5 km en 5km en 10
km. De 10 kilometer start al om 17.15 uur en de 2,5 km
en de 5 km start om 18.00 uur.
Je kunt jezelf inschrijven op
www.kandinskymolenhoek.nl. Wanneer je jezelf
inschrijft via de site zijn de kosten € 4,50. Wanneer je
jezelf inschrijft op de eerste dag van de avondvierdaagse
zijn de kosten €5,00.
We starten bij mooi weer vanaf het schoolplein van het
Kandinsky College Molenhoek. Bij wat minder
zonneschijn starten we vanuit de gymzaal. Neem zelf wat
te drinken mee (dit is anders dan voorgaande jaren). Een
stuk fruit krijg je onderweg.
Schrijf je zo snel mogelijk in en wij verzekeren jullie dat
het een hele gezellige avondvierdaagse zal worden!
Met vriendelijke groet,
De leerlingen (organisatie) van het Kandinsky College
Molenhoek.

Wist u dat…..
de blauwe Bag2Schoolzakken pas op vrijdag 31
mei worden opgehaald?
U dus nog heel veel tijd heeft om allemaal
goede spullen te verzamelen?
U voor de meivakantie de blauwe zak krijgt?
U de spullen ook in andere zakken mag
verzamelen, mits deze goed dicht geknoopt of
geplakt zijn?
U de zakken mag inleveren vanaf
woensdagmiddag 29 mei t/m vrijdagmorgen 31
mei vóór 9.00 uur? De Grote Lier op 26 april
natuurlijk ook meedoet aan de
Koningsspelen?wij op deze dag een
continurooster draaien voor de groepen 5 t/m
8?
deze kinderen op school zijn tot 14.00 uur en
een lunchpakket moeten meenemen?
wij onze kinderen een hele sportieve oranje
feestdag willen bezorgen?
wij u op de hoogte houden en u over enkele
weken verder informeren?
wij nieuwe groepstafels rijker zijn in alle
tussenruimtes in de midden- en bovenbouw?
de kinderen aan deze tafels zelfstandig en in
tweetallen rustig en fijn kunnen werken?
deze tafels gefinancierd zijn vanuit de
opbrengsten van de acties die vorig jaar
gehouden zijn?
U van harte welkom bent om een keer een kijkje
te komen nemen?
wij nog steeds bezig zijn om de school verder
aan te kleden en nog functioneler te maken?

wij iedereen gezellige paasdagen toewensen?
wij de volgende keer weer nieuwe wist-u-datjes
voor u hebben?
En tot slot vers van de pers:
de jongens van groep 8 zijn een ronde door bij
het schoolvoetbal. De meisjes hebben heel goed
gespeeld en veel plezier gehad: proficiat

I

Interessant om te weten
1,2 en 3 april vrij i.v.m. Pasen
05-04 leerlingen groep 1 t/m 4 ’s middags vrij
11-04 tierelier Info
12-04 vrije vrijdag groep 1 t/m 4
Tot slot,
Als bijlage treft u informatie aan over Synthese en tevens
over een onderzoek van de Radboud Universiteit
Nijmegen over het eetgedrag van kinderen. In dit
onderzoek wordt getest of kinderen het eetgedrag van
hun moeders nadoen. De bevordering van gezond
eetgedrag is voor ons de reden om dit onderzoek onder
uw aandacht te brengen.
Meedoen aan het onderzoek is uiteraard op vrijwillige
basis. Indien u uw medewerking wilt verlenen aan het
onderzoek vragen wij u om bijgaand formulier in te
vullen.
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