Tierelier info
Molenhoek – 10 januari 2014

Rectificatie
In de laatste Tierelier Info is een naam van een leerling
verkeerd vermeld. Daarom deze rectificatie en onze
excuses .
Kerst
Wij willen alle ouders bedanken die geholpen hebben om
de school in kerststemming te brengen. We hebben er
met zijn allen van genoten. Speciaal dank aan
‘Tuincentrum Fleuren’ (het bedrijf van de vader van
Doran Fleuren uit groep 6). Dit tuincentrum heeft
gezorgd voor de enorme kerstboom op het plein .
Kinderatelier
Elke maandagmiddag is het weer tekenen, schilderen,
knippen en plakken geblazen in Atelier Sjak in
Molenhoek. Aan de hand van leuke thema’s, sprookjes,
beroemde kunstenaars of bijvoorbeeld het nieuws
worden de mooiste werkjes gemaakt, nieuwe technieken
geleerd en verschillende materialen gebruikt. We
proberen van alles uit want er is zoveel te ontdekken! Zin
om mee te doen? Kijk voor meer informatie op
www.atelierjak.nl of stuur een mailtje naar info@sjak.nl
Moutainbiken
Misschien ken je de populaire mountainbikeroute in de
bossen tussen Plasmolen en Nijmegen al? Je moet wel
echt een kanjer zijn om daar te kunnen mountainbiken.
Je fietst over flinke heuvels en de route is afwisselend en
technisch. Omdat de paden de laatste jaren slecht
geworden waren en de borden niet meer duidelijk te zien
waren, kwamen er lange tijd niet meer zoveel mensen.
De route is nu helemaal opgeknapt door
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, samen met
een aantal fietsclubs. Om de mooie vernieuwde route in
gebruik te nemen, wordt deze op 23 januari feestelijk
geopend door dhr. E. Koppe, gedeputeerde bij de
Provincie Limburg, en burgemeester W. Gradisen en
wethouder H. van den Berg van de Gemeente Mook en
Middelaar. MTB-kampioenen Marlo Koevoet, Gijs
Derksen en Kjell van den Boogert zullen na de opening
een stuk van de route fietsen en ook jij kunt meefietsen
als je in groep 7 of groep 8 zit! Dus pak je eigen fiets of
mountainbike en kom meedoen!
Datum: donderdag 23 januari 2014 - Tijd: vanaf 15.30 uur
Plaats: Jachtslot De Mookerheide, Heumensebaan 2,
6584 CL Molenhoek
Wij hopen dat je erbij bent!

Met vriendelijke groet,
Harry van den Berg
Wethouder Gemeente Mook en Middelaar

Wist u dat…..
wij het nieuwe jaar weer goed begonnen zijn?
de nieuwe gedragsles van Positive Behavior
Support aangeboden is aan de kinderen?
het accent nu ligt op verantwoordelijk te zijn
voor de sfeer in de klas?
de kinderen spiksplinter nieuwe De-Grote-Liermuntjes kunnen verdienen door het naleven van
de klassenregels, door positief op anderen te
reageren en door anderen te helpen?
de eerste muntjes alweer “in the pocket zijn” en
we nu doorsparen voor de groepsbeloning?
Tygo van Rooij uit groep 1-2 voor een poosje
onze school heeft verlaten?
hij samen met papa, mama en broertje Luca in
Florida is gaan wonen?
wij hem heel veel plezier toe wensen in
Amerika?
maandagmiddag een studiemiddag voor het
team is met als onderwerpen ‘Andere
Schooltijden’ en ‘Positive Behavior Support’?
we op dinsdagavond 14 januari om 20.00 uur
een ouderavond organiseren over deze ‘Andere
Schooltijden’, geleid door een extern
deskundige?
U daar deze week een brief over ontvangen
heeft met antwoordstrook?
wij deze strook graag retour zien en wij hopen
op een grote opkomst?
wij de volgende keer weer nieuwe wist-u-datjes
voor u hebben?

Belangrijke data:
13 januari maandagmiddag,
studiemiddag Alle leerlingen vrij
14 januari Informatieavond andere
schooltijden 20.00 uur
24 januari Tierelier Info
31 januari vrije vrijdag groep 1 t/m 4

