11 april 2014

Scholenproject milieugroep ANIMO groepen 6
Basisschool De Grote Lier.
Afgelopen vrijdag was het zover: presentatie van
wervingsposters voor de opschoondag en opstellen over
vervuiling in de natuur: wat kunnen wij eraan doen?
Mevrouw Frietman, de heer Harry Hendrix van de
Dorpsraad en Annemarie Eras van ANIMO wezen 2
posters aan die eruit sprongen qua vormgeving, kleur en
onderwerp. De drijvende plastic eilanden, getoond in de
powerpointpresentatie van 2 weken geleden hebben
indruk gemaakt. Bravo Jesper, Kaemon, Raphael, Casper,
Carys, Ruben, Daan en Sinne! Ook werden 2 andere
posters genoemd, die eruit sprongen qua kleur en
onderwerp: de afbeelding van een verbrandingsoven
(Loes, Sacha, Emma) en in een andere poster een
zwierige afbeelding van gecombineerd afval.
Verrassend was het in de opstellen te lezen, welke
vervuilingsproblemen er waren en welke originele
oplossingen werden bedacht. Bravo Lobke, Lotte en
Carys! Twee opstellen vermeldden de game-bus: wie het
snelst het afval in de bakken gooit en wie behendig
sigarettenpeukjes kan opvangen met een blik.
Zoals aan de leerlingen beloofd, bijgaand de winnende
posters! Het was leuk met jullie te werken!
Annemarie Eras
Menno Tjon Pon Fong

1 april grap.
Op 1 april was de leukste grap van de school! De
kinderen uit groep 5/6 van Femke en Anouk zijn flink in
de maling genomen door Hilde en Sacha. We gingen
zogenaamd zwemmen in Malden. Ze deden alsof ze een
prijsvraag hadden gewonnen. Juf Femke en Anouk zaten
ook in het complot. De kinderen namen tussen de
middag allemaal hun zwemspullen mee. Juf Anouk
voelde zich al schuldig. Toen belde Benthe om 12.30 uur
naar juf Anouk en zei: Hoi Anouk, ik ben bij mijn opa. Ik
kan ook wel naar het zwembad in Malden lopen. Anouk
vroeg: mag ik even je opa aan de lijn? Benthe gaf de
telefoon zogenaamd aan haar opa. Terwijl het eigenlijk
de vader van Benthe was. Anouk werd in de maling
genomen, want ze zei tegen de zogenaamde opa van
Benthe: het is maar een 1 aprilgrap, hoor. De
zogenaamde opa antwoordde: maar dat van Benthe is
ook een grap en ik ben de vader van Benthe! ’s Middags
waren een aantal kinderen erg boos op ons. Maar wij
waren nog melig!
Groetjes Hilde, Sacha en Benthe uit groep 5/6

Onderzoek Radboud Universiteit Nijmegen naar
verbeteren van concentratie.

Berichten uit de parochie.

Wij hebben u in de vorige Tierelier Info beloofd om u te
informeren over de bevindingen en conclusies van het
onderzoek door de Radboud Universiteit, waarbij
onderzocht werd of een bedekt, warm hoofd een betere
concentratie oplevert.
Bij navraag aan verschillende kinderen met muts of pet
op, bleek dat deze kinderen toch écht van mening waren
dat ze zich beter konden concentreren.
Conclusie van het onderzoek: 1 april!!!! Tja…….

PALMPASEN
De zondag voor Pasen vieren we Palmpasen. We
herdenken Jezus´ intocht in Jeruzalem. Alle mensen
juichten en wuifden Hem toe met palmtakken.
Zaterdag 12 april

Koken groep 5b.
Vrijdag 28 maart heeft groep 5a gekookt bij kinderen
thuis, omdat we in de middenbouw het thema griezelen
hadden. We hebben allemaal lekkere dingen gemaakt
zoals spinnen, heksen en spookjes. We hebben heerlijk
gegeten. De oogballensoep was heel eng! Er zijn ook
kerkhofjes gemaakt van koekjes. Roos, Emma, Merel en
Maxime hebben samen een vinger met bloed gevonden.
Op het schoolplein. De vader van Jade en de moeders
van Lieke, Roos, Julie, Noa, Batisse, Pepijn, Isabella en
Bram G hebben allemaal geholpen!
Groetjes van Lieke, Maxime en Emma

Om 14.00 uur kunnen de
kinderen in de sacristie
een palmpaasstok
versieren. Ze hoeven
alleen een stok (= een kruis
van twee latten of
bamboe) mee te brengen.
Voor de rest wordt
gezorgd. Kinderen die mee
willen doen kunnen zich aanmelden bij Elena
Jongen tel. 3583181
e-mail: elena.jongenjanner@xs4all.nl
graag vóór 10 april.
Palmzondag 13
april
Om 11.00 uur is
er een
gezinsviering in
de kerk.
De kinderen
mogen met hun
versierde
palmpaasstok
naar de kerk komen. Het verhaal van de Goede
Week zal worden verteld en gezongen en de
palmtakjes worden uitgedeeld. Ook is er een
optocht door de kerk, waarin alle kinderen met
hun palmpaasstok mogen meelopen.
GOEDE VRIJDAG: We herdenken we
het lijden en sterven van Jezus.
Vrijdag 18 april

Koningsspelen.
Op vrijdag 25 april zal op school voor de tweede keer de
Koningsspelen georganiseerd worden.
Op de ochtend gaan we met alle kinderen een
spellencircuit spelen.
Hier hebben we ouderhulp bij nodig, dus wie zou ons
van half 10 tot 12 uur kunnen helpen bij het begeleiden
van een spel.
Graag opgeven voor 17 april bij Joyce (groep 1-2), Eva
(groep 4) of Silvia (groep 7)

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.

Wist u dat….
op dinsdag 13 mei om 20.00 uur weer een
ouderavond georganiseerd wordt over de
‘Andere Schooltijden’?
u op onze website www.degrotelier.nl meer
kunt lezen (voor- en nadelen) over dit
onderwerp?
er nog steeds hard wordt gewerkt aan het
positieve klimaat op school?
alle groepen niet alleen sparen voor een
groepsbeloning, maar ook samen sparen voor
een schoolbeloning?
boven de balie, bij de administratie alle 25
zwarte sterren gevuld zijn met gouden sterren
met namen van de groepen hierin?
wij super trots zijn op onze kinderen en zij
daarom allemaal de SCHOOLBELONING hebben
verdiend?
onze kinderraad KR8 met ideeën voor deze
beloning is gekomen, die we met het team
hebben besproken?
alle kinderen binnenkort verrast zullen worden
met een leuke doe-activiteit?
wij hier binnenkort meer over zullen vertellen?
na de paasdagen de bekende blauwe
Bag2Schoolzakken uitgedeeld zullen worden
aan de kinderen, zodat u deze in de
meivakanties kunt vullen met kleding,
schoenen (aan elkaar gebonden), beddengoed,
knuffels, etc.? (Graag alles in goede staat: zie
ook www.bag2school.com)
de zakken (mag ook in andere goed
dichtgemaakte zakken) opgehaald zullen
worden op donderdag 5 juni?
u de zakken iedere maandag en woensdag in de
maand mei en in de eerste week van juni kunt
inleveren in de buitenberging bij de klas van
Henriëtte?
wij vele kinderen willen complimenteren over
het op de juiste wijze stallen van hun fiets in de
fietsenstalling?
de fietsen echter niet aan de linkerkant (bij de
ingang) tegen de houten afzetting bij de
planten gezet mogen worden?
Joy met zijn groep de eieren in de
broedmachine goed in de gaten houdt?
wij volgende week weer een vrolijk gepiep van
vele kuikens zullen horen?
de kinderen van groep 7 afgelopen maandag
gestart zijn met het maken van de entreetoets?
zij ook nog gisteren deel hebben genomen aan
het verkeersexamen?

het dus best een pittig weekje voor deze kids
was?
het middenbouwthema ‘Griezelen’ zeer
succesvol is afgesloten op donderdagavond 3
april?
vele kinderen, met broertjes en zusjes en
vaders en moeders, ’s avonds op school
kwamen om nog een keer te griezelen van alle
griezelige knutsels en andere werkjes in de
verduisterde middenbouw?
kinderen, ouders en leerkrachten er ook aardig
griezelig bij liepen?
de kinderen nu echt wel weten dat deze
griezels niet echt bestaan en dat zij nu geleerd
hebben hoe ze om kunnen gaan met angsten?
Iedereen heel enthousiast was over deze
‘griezelspeurtocht’ door de middenbouw?
wij vandaag vieren dat Erik 60 jaar is
geworden?
alle kinderen voor hem hebben gezongen in de
aula?
wij de volgende keer weer nieuwe wist-u-datjes
voor u hebben?

Belangrijke data
14 t/m 17 april inzameling fruit Zonnebloem
17 april ’s middags bezorging fruitmandjes Zonnebloem
18 april en 21 april vrij i.v.m. Pasen
25 april Tierelier Info
22 t/m 25 april avondvierdaagse Kandinsky Molenhoek
25 april koningsdag continurooster groep 5 t/m 8 tot 14.00 uur
28 april t/m 05 mei meivakantie
12 mei periodieke hoofdluiscontrole
12 mei alle leerlingen ’s middags vrij i.v.m. studiemiddag
team
13 mei ouderavond ‘andere schooltijden’

