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Vakantierooster 2013-2014
Eerste schooldag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
e
2 Pinksterdag
Zomervakantie

12-08
14-10 t/m 18-10
23-12-2013 t/m
03-01-2014
03-03 t/m 07-03
18-04 en 21-04
28-04 t/m 05-05
26-05 t/m 30-05
09-06
14-07 t/m 22-08

Vrije vrijdagen groep 1 t/m 4
13 september, 15 november, 31 januari, 21 februari,
20 juni.
Studiedagen:
woensdag 4 september, donderdagmiddag
14 november, maandagmiddag 13 januari,
donderdagmiddag 13 maart,
maandagmiddag 12 mei, dinsdagmiddag 1 juli.
Nieuw schooljaar.
Na een zonnige zomervakantie is de batterij bij iedereen
weer opgelaten en starten we met veel enthousiasme
het nieuwe schooljaar. Op dit moment is het goed om
nog één keer stil te staan bij het vorige schooljaar. Een
jaar waarin we afscheid namen van Wil Wijers, Renate
Bult en Trudy Alders: alle drie zeer gewaardeerde leraren
die veel betekend hebben voor De Grote Lier en die wij
ook via deze weg willen bedanken voor hun inzet en
betrokkenheid. Als we dan toch aan het bedanken zijn
dan ook al die ouders die op wat voor wijze dan ook hun
medewerking verleend hebben: tijdens de verhuizing,
tijdens de musical (zowel bij de leraren als bij de
leerlingen van groep 8), tijdens schoolverlatersdagen,
schoolreisje, excursies. De ouders die vrijwillig in de
bibliotheek helpen, de klus(groot)ouders, de ouders van
de hoofdluiscontrole, de ouders die in de ouderraad en
de medezeggenschapsraad zitten en alle hulpouders die
nu ongetwijfeld niet genoemd zijn: allen heel hartelijk
bedankt! Zonder uw hulp waren veel activiteiten niet
mogelijk geweest!
Komend schooljaar gaan we ons verder oriënteren op
andere schooltijden. Samen met leraren en ouders uit de
ouderraad en medezeggenschapsraad zullen wij verder
informatie verzamelen en u informeren.
Dit schooljaar zal u ook nogmaals gevraagd worden om
uw mening te geven over het reilen en zeilen op school
in het kader van kwaliteitsmeting. Op het vorige verzoek,

dat op een ongunstig tijdstip plaatsvond, hebben slechts
enkele ouders gereageerd. Hun reacties zullen wel in
onze verbeteringen al meegenomen worden.
Elk schooljaar hebben wij als school een aantal
schoolverbeterplannen die vanuit het schoolplan komen.
Dit schooljaar gaan we ons bekwamen in ‘Positive
Behavior Support’ waarbij we door een positieve houding
preventief inspelen op goed gedrag. In een toekomstige
Tierelier Info zult u hier meer over kunnen lezen.
Wij wensen alle kinderen een plezierig en goed
schooljaar toe!
Op de fiets naar school?
De ruimte voor fietsen te stallen is niet zo groot dat we
geen maatregelen hoeven te nemen om het aantal
fietsen in te dammen. Daarom nogmaals: Alle kinderen
die binnen het omlijnde gebied wonen worden geacht te
voet naar school te komen.
Dringend vragen we u als ouder om medewerking en
kinderen te voet naar school te sturen als u binnen het
gebied woont.

Klasseninformatieavonden
U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond in
de groep van uw kind. Tijdens deze avond worden
praktische zaken besproken en wordt er over de
methodes en de organisatie verteld.
De avonden starten om 20.00u.
De avond voor de groepen 5 en 5/6 is dinsdag 20 aug.
De avond voor de groepen 7, 8 en 7/8 is don. 22 aug.
De avond voor de groepen 1-2 is dinsdag 27 augustus.
De avond voor de groepen 3 is woensdag 28 augustus.
De avond voor de groepen 6 is donderdag 29 augustus.
De avond voor de groepen 4 is dinsdag 3 september.

kerk in Molenhoek (ingang zijkant, aan de Kloostertuin).
Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur.
De communieviering is op zondag 11 mei 2014 in
Molenhoek.
De communielessen starten in november en zijn op
woensdag- of vrijdagmiddag van 14.00 – 15.15 uur. Bij de
inschrijving is er de mogelijkheid om een voorkeur voor
een van beide middagen op te geven.
De ouders van de kinderen in groep 4 zullen in
september hierover nog een brief krijgen.
Als u graag alvast meer informatie wil over de Eerste
Communie kunt u contact openen met Elena Jongen eljongen@xs4all.nl - 024 3583181, of kijken op
www.parochiesmmm.nl bij Catechese – Eerste
Communie.

Hoofdluis
Vormsel 2014
Na elke vakantie worden de leerlingen van De Grote Lier
op hoofdluis gecontroleerd. Wij verzoeken u hiermee
rekening te houden en ervoor te zorgen dat uw kind
geen ingevlochten haren of gel in de haren heeft. Als er
bij uw kind of in de klas van uw kind hoofdluis
geconstateerd wordt, krijgt u hiervan bericht. We
verzoeken u om uw kind dan regelmatig te controleren!
Op de Nationale Luizendag van 16 maart 2011, heeft het
RIVM bekend gemaakt dat de luizencapes niet meer
geadviseerd worden. Luizencapes over kinderjasjes
hangen, knuffels en beddengoed wassen, borstels
uitkoken, de auto stofzuigen: tot nu toe werd ouders
geadviseerd om grondige schoonmaak te houden bij
hoofdluis. Het is echter niet wetenschappelijk bewezen
dat dit soort omgevingsmaatregelen helpen. Daarom
hoeven ouders dit niet meer te doen, volgens het RIVM
en het Landelijk Steunpunt Hoofdluis. Er is dan ook een
herziene versie uit van hun richtlijn Hoofdluis.
Aansluitend bij deze richtlijn zullen wij in de toekomst de
luizencapes niet meer gebruiken.
Anti-hoofdluismiddel
De nieuwe richtlijn Hoofdluis schrijft als belangrijkste
maatregel voor om kinderen regelmatig te kammen met
een luizen- of netenkam. Hiermee kun je luizen vroeg
opsporen en bestrijden, eventueel in combinatie met een
anti-hooflduismiddel. De richtlijn wijst verder op nieuwe
anti-hoofdluismiddelen die de stof dimeticon bevatten
(bijvoorbeeld XTLuis). Dimeticon kapselt de luis in,
waardoor hij stikt. Dimeticon maakt luizen bovendien
niet resistent, zoals dat wel gebeurt bij sommige andere
anti-hoofdluismiddelen. Deze middelen zijn verkrijgbaar
bij apotheek of drogisterij.
Berichten uit de parochie
Eerste Communie 2014
Op dinsdag 8 oktober is er een informatieve
ouderavond voor ouders die overwegen om hun kind de
Eerste Communie te laten doen. Plaats: de sacristie bij de

Komend schooljaar is er voor alle kinderen van groep 8
uit Molenhoek, Mook en Middelaar weer gelegenheid
om het vormsel te doen.
Op dinsdag 22 oktober om 20.00 uur is er voor de ouders
een informatieavond over het vormsel in de sacristie van
de kerk in Molenhoek. De ouders van de kinderen in
groep 8 krijgen begin oktober hiervoor een uitnodiging.
De vormselviering is op zondag 1 juni 2014 in Mook. De
vormsellessen starten in november en zijn vijf keer op
maandag en vijf keer op woensdag van 18.30 uur - 19.45
uur in Molenhoek. Wilt u alvast meer informatie over het
vormsel en de voorbereiding? Neem dan gerust contact
op met Carla Windau - carla.windau@gmail.com - 024
3584250 of kijk eens op www.parochiesmmm.nl bij
Catechese - Vormsel.
Blokfluit, dwarsfluit of piano
Vanaf september start het muzikale schooljaar bij Hilde
Desmet. Korte blokfluitcursus voor 5-jarigen,
blokfluitles voor kinderen van groep 3, 4 en 5,
dwarsfluitles en pianoles.
Voor meer informatie:
www.tuinapraktijk.nl
Johan van Kleefstraat 12
024-3568498
Bericht van de bieb

Al een aantal jaren hebben we op De Grote Lier een bieb.
Daar zijn we erg blij mee, omdat de kinderen wekelijks
leuke boeken kunnen zoeken en lezen. Wat nog mist bij
deze bieb is een naam. Daarom vragen wij de kinderen
om na te denken over een leuke naam voor onze
schoolbieb. Wie een goede naam heeft bedacht, kan dit
opschrijven op een briefje en van maandag 9 tot en
met woensdag 18 september in de doos doen die bij de
balie bij de hoofdingang staat. Vergeet niet je naam en je
klas erbij te zetten! Op 2 oktober, bij de opening van de
kinderboekenweek, zal deze naam onthuld worden.

Even voorstellen………
Mijn naam is Caroline Hopman, ik ben 36 jaar, getrouwd
met Bas, moeder van Teun(7) en Guus(5) .
Vanaf dit schooljaar ben ik samen met Sylvia Linders de
juf van groep 1-2c op de Grote Lier. Op maandag en
dinsdag ben ik in deze groep te vinden en op woensdag
ga ik Lisette en Corine ondersteunen in het MT. Ook zal ik
werkzaam zijn al bouwcoördinator van de onderbouw.
Een nieuwe en spannende uitdaging!
Ik werk sinds 14 jaar in het onderwijs. Deze jaren ben ik
werkzaam geweest op basisschool Maria Goretti in
Gennep. Ik heb ik met verschillende leeftijdsgroepen
gewerkt. Ik ben begonnen als juf van groep 1-2 en heb
daarna in verschillende groepen gestaan. Nu naar 14 jaar
ben ik weer terug als juf in groep 1-2.
Ik hoop dat we samen een leuke tijd tegemoet gaan op
de Grote Lier! Ik heb er in ieder geval zin in!
Groetjes Caroline
Hallo kinderen en ouders ,
Graag wil ik me even voorstellen:
Voor jullie gemak, ben ik de derde Sylvia op deze school.
Ik ben Sylvia Linders en werk sinds deze week op de
woensdag, donderdag en vrijdag bij de kleuters .
Ik ben getrouwd met Pieter en heb 2 zoons |( 18 en 12
jaar oud), en samen wonen wij in het gezellige dorpje
Heijen dichtbij Gennep. Mijn hobby is dansen (zumba) en
ook lees ik erg graag. Mijn favoriete vakantieland is Italie
waar ik ook de afgelopen vakantie geweest ben.
Voordat ik hier kwam heb ik ruim 30 jaar met veel plezier
gewerkt op BS Maria Goretti in Gennep. Hier was ik 28
jaar werkzaam in de kleutergroep. De laatste twee jaar
had ik de combigroep 5/6. Ik merkte dat ik het werken
met de kleuters heel erg miste en aangezien er in
Gennep geen vooruitzicht was om een kleutergroep te
krijgen (was nl. maar één groep 1/2) heb ik binnen de
stichting gevraagd of er ergens mensen voor de
kleutergroep gezocht werden. Wat was ik blij dat er hier
op school plaats voor mij was. Ik heb er erg veel zin in
om op de Grote Lier te werken en ben door de collega’s
en kinderen met hun ouders erg warm ontvangen. Dit is
heel erg fijn. Samen met Caroline, die toevallig de
afgelopen 2 jaar ook mijn duo-partner is geweest, ga ik er
een fijn jaar ( en hopelijk nog heeeeeel veel fijne jaren)
van maken. Ik ben pas 2 dagen aan het werk maar heb
het gevoel dat ik er al helemaal bij hoor.
Groetjes, Sylvia.

De vrijgekomen plaatsen stromen vol, maar er zijn nog
enkele plekken over voor AMV-blokfluit op
vrijdagmiddag om 13.00u! Deze lessen zijn voor kinderen
vanaf groep 3. Start van de lessen is op vrijdag 13
september: na Molenhoekdag, waar leerlingen van
MTMuziekatelier zullen optreden op zondag tussen
13.00u en 14.00u.
Wees er snel bij, want vol=vol!
Voor andere lessen en tijden zie ook:
www.mtmuziekatelier.nl of
neem vrijblijvend contact op met Mariëtte Thijssen.
Telefoon: 3880007.

Belangrijke data
4 september: studiedag team, alle leerlingen vrij
13 september: vrije vrijdag groepen 1 tot en met 4
7 en 8 oktober: 10-minutengesprekken
14 t/m 18 oktober: herfstvakantie
14 november: studiemiddag alle leerlingen vrij
15 november: vrije vrijdag groepen 1 tot en met 4
5 december: Sint op school
20 december: continurooster groep 5 t/m 8
Wist u dat……
 we het nieuwe schooljaar weer goed begonnen
zijn?
 alle gebruinde en uitgeruste kinderen
ontvangen werden afgelopen maandag door het
team op het schoolplein tijdens het zingen van
het schoollied?
 wij alle nieuwe kinderen een plezierige en
leerzame tijd toewensen op De Grote Lier?
 wij ook de nieuwe juffen van groep 1-2, Caroline
Hopman en Sylvia Linders, van harte welkom
heten en hun een hele fijne tijd toewensen op
onze school?
 de speelplaats beetje bij beetje mooier en
leuker wordt?
 de cijfers van de jaargroepen bij de lokalen
binnenkort worden aangepast?
 alle gevonden voorwerpen uitgestald zullen
worden van 21 tot 23 augustus in de gang bij de
hoofdingang? (bij de aula/balie)
 de restanten na bovenstaande data in de
blauwe zak zullen verdwijnen van Bag2School,
die in de herfst weer opgehaald wordt?
 wij u later nog informeren over deze actie die in
de herfst weer zal plaatsvinden?
 u wel alvast kleding kunt gaan verzamelen?
 wij de volgende keer weer nieuwe wist-u-datjes
voor u hebben?

