Tierelier info
Molenhoek – 7 februari 2014

Helaas is er bij het uitreiken de Tierelier een foutieve
versie meegegeven. Bij deze treft u de juiste uitgave
aan.
Onze excuses
Bouwviering groep 1-2
De kinderen hebben de afgelopen weken weer flink
geoefend voor de bouwviering van vrijdag 14 februari.
Wij nodigen ouders, opa's en oma's uit om naar alle
spetterende optredens van de kinderen te komen kijken.
De bouwviering begint om 11.15u.
Tussendoortjes groep 1-2
Wij willen de ouders vragen om rekening te houden met
het tussendoortje die de kinderen van de groepen 1-2
meekrijgen. Het is de bedoeling dat uw kind een gezond
tussendoortje (wafel, fruit, liga, etc.) meekrijgt met evt.
iets te drinken. Daarnaast willen we vragen om uw kind
niet te veel mee te geven. Het is slechts een korte
onderbreking in de ochtend.
Inloopmiddag en informatieavond voor ouders van
nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2014-2015
Wij willen u van harte uitnodigen om op onze school te
komen kijken tijdens de inloopmiddag op maandag 10
februari a.s. van 13.30u. tot 15.00u. Alle klassen hebben
de deur voor u geopend. Loop gerust even met uw kind
naar binnen en maak een praatje met de leerkracht.
’s Avonds is er vanaf 20.00u. een informatieavond waar u
ook in de gelegenheid bent om, onder het genot van een
kopje koffie/ thee, vragen te stellen.
De avond zal er als volgt uitzien:
Opening door de directeur Lisette Frietman
Uitleg over de groepen 1-2 door de
bouwcoördinator Caroline Hopman
Rondleiding door de school door de
leerkrachten van groep 3 t/m 8
Tot slot een bezoek aan de lokalen van groep 12. Hier bent u ook in de gelegenheid om nog
vragen te stellen aan de leerkrachten van deze
groepen.
Wij hopen u allen te ontmoeten op deze maandag.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op maandag 10
februari te komen, dan bent u van harte welkom op
woensdag 12 februari tijdens de inschrijfochtend.

JAMO Natuurbeleving
In de vorige Tierelier info stond helaas niet het volledige
telefoonnnr. vermeld.
Gelukkig hebben een aantal kinderen mij toch kunnen
bereiken en zijn we dinsdag naar de Heemtuin in Malden
geweest. Daar hebben we sporen van dieren gezocht en
gevonden. De pootafdruk van een ree hebben we in gips
gegoten en van de plukplaats van de vos hebben we
mooie fazantenveren meegenomen. Het was een super
geslaagde middag en een mooie natuurbelevenis. Het
zou daarom jammer zijn als er kinderen zijn die ook mee
hadden gewild en via het verkeerde telefoonnummer
deze middag hebben gemist. Dus ter correctie:
06 – 27347507.
Gemma Portman

Wist u dat….
Danny van Iperen uit groep 3 van Henk onze
school gaat verlaten?
wij deze vrolijke, lieve en enthousiaste jongen
gaan missen?
wij hem een hele fijne schooltijd toewensen op
de Piramide in Gennep?
op maandag 10 februari om 20.00 uur de
informatieavond is voor ouders van nieuwe
leerlingen?
onze toekomstige kinderen op deze middag een
kijkje kunnen nemen met hun ouders in onze
school waar alle deuren open zullen staan?
u op deze dag ook meteen uw kind kunt
inschrijven? Onze nieuwe website in de lucht
is, met dank aan David, Maaike en een
internetarchitect? (www.degrotelier.nl)
ons prachtige logo en onze huisstijl,
ontworpen door Bureau BUUV uit
Molenhoek, ook hier weer prachtig uit de
verf komt?

er verschillende ouders in de klas hebben
voorgelezen met de Nationale Voorleesdagen?
de kinderen dit erg fijn vonden?
ook Ingrid van Elst haar steentje heeft
bijgedragen, in de vorm van leuke lessen
rondom poëzie?
wij Ingrid en de voorleesouders graag willen
bedanken?
in het voorjaar de blauwe zakken van
Bag2School weer uitgedeeld zullen worden aan
de kinderen?
wij het heel erg fijn vinden als u weer kleding,
gordijnen, beddengoed, schoenen en knuffels
(alles in goede staat) wilt verzamelen voor deze
actie?
wij dan voor het opgehaalde bedrag weer
mooie dingen voor de school en dus voor uw
kinderen kunnen doen?
Maaike (groep 3) en Matthijs gezinsuitbreiding
gaan krijgen?
hun zoontje Raf straks vast heel blij zal zijn met
zijn broertje of zusje?
er weer veel paarse muntjes worden verdiend
door hulpvaardige kinderen in het kader van
Positive Behavior Support en de daaraan
gekoppelde gedragslessen?
wij super trots zijn op de kinderen die steeds
maar weer het goede, aangeleerde gedrag laten
zien?
wij de volgende keer weer nieuwe wist-u-datjes
voor u hebben?

Belangrijke data
10 februari informatieavond ouders nieuwe leerlingen
14 februari 11.15 uur bouwviering onderbouw
17 februari rapport mee
20 februari Tierelier Info
21 februari vrije vrijdag groep 1 t/m 4
24 februari 10-minutengesprekken
25 februari 10-minutengesprekken
28 februari continurooster groepen 5 t/m 8
03 maart t/m 07 maart voorjaarsvakantie
13 maart studiemiddag team. Alle leerlingen vrij

