Tierelier info
Molenhoek – 6 december 2013

Informatieavond andere schooltijden
19 maart 2012 hebben wij u tijdens een informatieavond
geïnformeerd over andere schooltijden. Op de website
onder het kopje Tierelier Info kunt u de argumentenkaart
vinden en de placemats van de discussiegroepjes. U vindt
deze bestanden als u helemaal naar beneden scrolt.
14 januari 2014 willen wij de volgende stap zetten in dit
traject. Ondertussen kunnen wij terugkijken naar
gebruikerservaringen van twee andere scholen binnen de
stichting. Daarnaast heeft ook KION, als buitenschoolse
opvang gekeken naar de mogelijkheden. 14 januari vanaf
20.00 u willen wij u hierover informeren en u in de
gelegenheid stellen om ervaringsdeskundigen vragen te
stellen. Hoe meer ouders aanwezig zijn, hoe beter! Te
meer omdat we snel daarna de ouderraadpleging willen
houden. Daarmee kunt u als ouder aangeven hoe u staat
tegenover andere schooltijden. Noteer daarom alvast de
datum in uw agenda!
-----

Pietengym in de kleine gymzaal!
Woensdagmorgen 27 november werden alle kinderen
van de kleutergroepen uitgenodigd deel te nemen aan de
pietengym. Leerlingen van het Kandinsky te Molenhoek
hadden in de gymzaal gymtoestellen neergezet die op
daken, schoorstenen en regenpijpen leken. Voordat de
kleuters over de daken mochten lopen kregen ze
allemaal een pietenmuts op.
De kleuters moesten, met behulp van de trainers,
balanceren over het dak, pakjes gooien in een
schoorsteen, klimmen op het dak of lekker van het dak
afglijden. Dit lukte al vrij goed. Zelfs echte pieten
kwamen een kijkje nemen en gaven aanwijzingen en
hielpen de pietjes in wording. Sommige pieten vonden
het zo knap wat alle kleuters konden en deelden lekkere
pepernoten uit.
Na een uurtje lekker intensief bezig te zijn geweest,
kregen de kleuters een pietendiploma en mochten ze
grabbelen in de zak van Sinterklaas.
Het was een zeer geslaagde morgen en we hopen dat de
leerlingen van het Kandinsky te Molenhoek ook een goed
cijfer hebben gekregen voor deze leuke gymles.
Namens de hele onderbouw: KANDINSKY bedankt!!!
Bea

-----

Kerstdiner op de Grote Lier.
Pakjesavond is net
geweest. Iedereen is nog
aan het nagenieten van
alle cadeaus. Toch staat in
dit stukje voor jullie alvast
belangrijke informatie over
het kerstfeest op school.
Dit jaar hebben we weer
gekozen voor een
kerstdiner in de eigen klas.
Het kerstdiner zal
plaatsvinden op donderdag 19 december. De tijd van het
kerstdiner is van 18.00 tot 19.00 uur.
Bij de klassen komt een intekenlijst te hangen, zodat u
kunt intekenen voor een gerecht.
De kinderen nemen 19 december een bord, soepkom,
beker en bestek mee, alles voorzien van naam in een
plastic tas. Tijdens het diner van de kinderen hebben
ouders de gelegenheid om een drankje te nemen in de
aula of eventueel buiten. Om 19.00 uur kunt u de
kinderen weer ophalen in de klas. Wij sluiten daarna
gezamenlijk af met het zingen van een aantal
kerstliederen op het schoolplein.
Iedereen krijgt nog een uitnodiging voor deze avond!
-----

Kersthulp
We zijn als kerstcommissie blij met de respons die er
is gekomen op onze hulpvraag aan ouders om te
helpen met activiteiten rondom de kerst. Voor de
duidelijkheid alles nog even op een rijtje:
09 december ’13 om 20.00 uur de school versieren
19 december ’13 om 13.15 uur voorbereiding
kerstavond
19 december ’13 van 18.00-19.30 uur verzorgen
“koek en zopie”
20 december ’13 om 11.00 uur kerstversiering
opruimen.
Als u zich voor 1 of meerdere activiteiten hebt
aangemeld ontvangt u een mail. Helaas blijkt dat niet
alle mail aankomt! (onjuiste of onleesbare
mailadressen) Heeft u zich opgegeven en toch geen
mail ontvangen? Dan bent u nog steeds van harte
welkom bij de activiteit waarvoor u zich heeft
opgegeven of u kunt contact opnemen met Inge
Uittenbogaard (inge.siebuit@gmail.com)
De kerstcommissie.

Canisius College
Maandag zijn wij met groep 8 naar het Canisius College
de Goffert geweest. We gingen met de hele klas
overblijven in de klas van Claudia (Jan). Toen we bij het
Canisius aankwamen werden we in drie groepen
de
verdeeld, daar zaten een paar ouders bij en 4 jaars die
daar op school zitten. Daar kregen we een rondleiding
van. Onze groep ging eerst naar het lokaal van transport
en logistiek, daar gingen we allemaal dingen doen die
daar mee te maken had. We vonden het hijsen het
leukst. Daarna gingen we naar een lokaal waar een
meneer ging vertellen over wat VMBO betekende en wat
je op die school allemaal kunt doen. Als laatste gingen
naar de bakkerij, daar gingen we van marsepein wortels
maken. De wortels zijn super leuk geworden, echt
punkers! We mochten ze ook mee naar huis nemen. Ze
waren heel lekker☻. Ook kregen we een tas, daar zat
een boekje over het VMBO in. Toen gingen we weer naar
huis. Het was een leuke middag.
Nina en Lara
----Jeugdprins Thimo en adjudant Julia
Zondag 17 november werd bekend gemaakt op de
jeugdzitting wie de jeugdprins van Kuulengat zou
worden. De avond ervoor was al bekend gemaakt wie de
grote prins zou worden. Dat was dit keer Prins Marc den
Urste. De jeugdzitting werd geopend door een optreden
van de jeugdraad. Dit jaar was het thema Expeditie
Kuulengat. De winnaar zou de prins van Kuulengat
worden. Natuurlijk was dat met de prins al van te voren
afgesproken. Na het optreden werden eerst de pages
bekend gemaakt. Dat waren: Nina en Maud. Daarna de
adjudant: Julia. En als laatste de jeugdprins: Prins Thimo
den Urste. Na de jeugdzitting gingen we met de hele
jeugdraad (Floris, Hidde, Tom, Negah, Els, Dirk, Rosie,
Sonja, Jeremy, Levi) eten bij Thimo thuis. De grote prins
kwam ook en het was nog heel gezellig!!! 
Groetjes van Jeugdprins Thimo en adjudant Julia
----Bericht uit de parochie
Kerstmis
Op Kerstavond dinsdag 24 december is er om 18.00 uur
een gezinsviering. In deze dienst wordt het kerstverhaal
uitgebeeld en kinderkoor St. Frans zal de liedjes
verzorgen. Ook zal er tijdens deze viering het vredeslicht
( dat jaarlijks in Bethlehem door een kind ontstoken
wordt en dan verder verspreid wordt over de hele
wereld) onze kerk binnengebracht worden.
Als er nog (wat oudere) kinderen zijn die tijdens deze
viering het koortje willen versterken dan kan dat mits ze
een aantal keren van te voren komen oefenen. De keren
dat er nog geoefend wordt zijn woensdag 11 en
woensdag 18 december om 18.45 uur in de sacristie van
de kerk (zij-ingang) en op zondag 22 december om 12.00
uur.(generale repetitie)

Kinderen die dat willen kunnen een mailtje sturen naar
Marianne en Chris Albers (dirigent)
mariannealbers@kpnplanet.nl Dit jaar is er voor het
eerst om 17.00 uur een peuterviering. Tijdens deze
samenkomst wordt het kerstverhaal voor de kleintjes
voorgelezen en er worden liedjes gezongen.
Werkgroep gezinsvieringen.
Info vanuit de Medezeggenschapsraad (MR)
In de vergadering van 26 november zijn de
schoolverbeterplannen voor dit schooljaar door de MR
goedgekeurd. Daarnaast zijn de voorbereidingen voor de
informatieavond met betrekking tot “andere
schooltijden” besproken. De MR bereidt oa de
ouderraadpleging betreffende dit punt voor.
Wist u dat……
Sinterklaas gisteren in badpak én badjas én met
badmuts op school kwam?
hij namelijk in Nederland zijn zwemdiploma
heeft gehaald?
hij dit papier vol trots aan de kinderen liet zien?
hij toch wel belangrijk vond om te kunnen
zwemmen als je zo lang op een boot zit?
hij 3 lieve, leuke, en een beetje ondeugende
pieten bij zich had?
wij weer hebben genoten van een heerlijk
sinterklaasfeest op school, compleet met veel
strooigoed en cadeautjes?
de kinderen erg mooie en creatieve
Sinterklaassurprises hebben gemaakt?
wij de Sinterklaascommissie (Carien, Sylvia L. en
Michelle) en de ouders van de ouderraad
(Susanne, Martijn en Marieke) heel erg willen
bedanken voor het organiseren van een super
leuke sinterklaasochtend?
wij hopen dat de Sint en zijn pieten weer veilig
thuis komen in Spanje?
de kerstcommissie ook al weer weken druk is
met de voorbereidingen van het kerstfeest?
U in deze Tierelier daar meer over leest?
de school volgende week door vele hulpouders
wordt omgetoverd in kerstsfeer?
wij op vrijdag 20 december een continurooster
draaien voor de groepen 5 t/m 8?
voor deze kinderen de kerstvakantie begint om
14.00 uur?
wij de volgende keer weer veel wist-u-datjes
voor u hebben?
Belangrijke data
6 december Sinterklaas is jarig
19 december ’s avonds kerst op school (nadere info
volgt)
20 december continurooster groep 5 t/m 8
20 december Tierelier Info
23 december t/m 3 januari 2014 kerstvakantie
14 januari Informatieavond andere schooltijden

