13 juni 2014

Ouderraadpleging
Beste ouders, uw kind heeft gisteren de uitslag van de
ouderraadpleging met betrekking tot de schooltijden
meegekregen. Wij zijn blij met het grote aantal ouders dat
een stembriefje heeft ingeleverd en wij danken u hartelijk
daarvoor. Door het opkomstpercentage van 71% was een
telling van de stemmen mogelijk. De komende periode
kunnen zowel het team van De Grote Lier als ook de
kinderopvang de benodigde stappen gaan ondernemen
om een goede uitvoering van het vijfgelijkedagen-model
mogelijk te maken. De invoering vindt plaats met ingang
van schooljaar 2015-2016.
----Vossenjacht op donderdag 10 juli
In de laatste schoolweek is er een vossenjacht voor de
kinderen van De Grote Lier om het schooljaar gezellig af te
sluiten. Dit is op donderdag 10 juli. De kinderen gaan dan
van 8.30-14.00u naar school. Ook worden de kinderen van
groep 8 aan het einde van deze dag door de hele school
uitgezwaaid. Voor u als ouders zetten we vast wat
belangrijke informatie over deze dag op een rijtje:
- Er is een continu rooster van 8.30u-14.00u
- Kinderen nemen geen tussendoortje/drinken/snoep
mee, hiervoor zorgt de ouderraad
- Kinderen nemen wel een lunchpakket mee voor een
picknick met de hele school (bij goed weer buiten in
de buurt van de school, bij slecht weer in de school)
- Makkelijke kleding en goede schoenen aan i.v.m. de
vossenjacht
- Vanaf 13.30u worden de kinderen van groep 8
uitgezwaaid als ze afscheid nemen van De Grote
Lier, dit is op het schoolplein bij de hoofdingang
We hopen nu al op mooi weer voor 10 juli en een hele
gezellige afsluiting van dit schooljaar!

----Vakantierooster 2014-2015
SKOMeNdag 6 oktober alle kinderen vrij.
Herfstvakantie 20 okt. t/m 24 okt.
Kerstvakantie 22 dec. t/m 2 jan.
Voorjaarsvakantie 16 feb. t/m 20 feb.
Meivakantie 4 mei t/m 15 mei.
Zomervakantie 20 juli t/m 28 aug.

Nieuwe groepen
Op woensdag 25 juni krijgen de leerlingen te horen in
welke groep en bij welke leraar ze schooljaar 2014-2015
zitten.
----Beste Ouders/verzorgers,
Binnen de oudergeleding van de MR ontstaat een
vacature omdat Daniëlle Bodmer de termijn van 3 jaar er
op heeft zitten en zij aftreedt. Graag willen we ouders
uitnodigen zich kandidaat te stellen voor dit
lidmaatschap (zie bijlage).
De MR bestaat uit 4 ouderleden en 4 teamleden (leraren)
en het gaat om een periode van 3 jaar. Maandelijks wordt
er vergaderd op een dinsdagavond. Tijdens deze
vergaderingen wordt de MR geïnformeerd door de
directeur over allerlei beleidszaken van De Grote Lier en
de stichting SKOMeN, waar De Grote Lier onder valt. De
MR heeft hierin advies- of instemmingsbevoegdheid. Ook
kunnen MR- leden kritische punten inbrengen om zo tot
verbetering van beleid te komen. Van een MR-lid wordt
verwacht dat hij/zij zich interesseert voor het onderwijs in
het algemeen en het onderwijsbeleid in het bijzonder.
Indien het u leuk en interessant lijkt om hier met ons mee
te denken en discussiëren nodigen wij u uit om u
kandidaat te stellen als MR-ouderlid.
Omdat een ouderlid gekozen moet worden door ouders,
hebben we hieronder een aantal vragen opgesteld die u
helpen zich goed voor te stellen aan andere ouders. Evt.
kunt u een foto hieraan toevoegen. Formulier dienen voor
woensdag 25 juni ingeleverd te worden bij de secretaris
van de MR, Claudia Peeters. Alle presentaties zullen door
ons worden verzameld en gepresenteerd worden in de
Tierelier van vrijdag 27 juni. De kinderen krijgen die dag
een stemformulier mee naar huis met daarop de
presentaties van de kandidaten. De stemperiode wordt
afgesloten op donderdag 3 juli. De openbare telling zal
plaatsvinden die avond om 19.00 uur in de lerarenkamer.
Alle kandidaten en geïnteresseerde ouders zijn hierbij
welkom.

Kinderen uit Molenhoek voor kinderen in Syrië
We hebben nu 2 repetities gehad en alle kinderen zijn
laaiend enthousiast! Inmiddels heeft het koor 56 leden.
Tot aan de zomervakantie kunnen kinderen zich nog
aanmelden en meedoen! Ook kinderen uit groep 1 en 2
zijn welkom. Tot slot een oproep aan kinderen uit groep 7
en 8: Ken je een leuk nummer en wil je dit zingen met
begeleiding van een complete band? Meld je aan en wij
helpen je bij het uitvoeren van je ideeën!
Repetitie: woensdag 18 en 25 juni, woensdag 2 juli (=
laatste voor de zomervakantie).
12.30u-13.45u in de aula van school.
Meer info en aanmeldingen:
m.heemskerk857@upcmail.nl (Marloes Heemskerk)
mhthijssen@gmail.com (Mariëtte Thijssen)
Of kom naar de repetitie op woensdag.
-----

Vanaf 1 september a.s. starten er muzieklessen binnen de
BSO! Deze lessen worden verzorgd door Mariëtte
Thijssen. Er zal gestart worden met Algemene Muzikale
Vorming (AMV) blokfluit en bij voldoende aanmeldingen
met een cursus Spelen Met Muziek. Deze lessen zijn voor
kinderen vanaf groep 3.
De lessen Spelen Met Muziek zijn voor kinderen van 4-6
jaar. Daarin doen we veel muzikale spelletjes, spelen we
met ritme’s, zingen we leuke liedjes en (als kinderen dat
willen) kan er een start gemaakt worden met de blokfluit.
De lessen zullen gegeven worden op de maandag en
duren een half uur. De lessen worden gegeven tijdens de
bso tijd. Mocht uw kind gebruik maken van de bso dan
zorgen wij ervoor dat uw kind op tijd bij de muziekles
aanwezig is.
Mocht uw kind geen gebruik maken van de bso maar wilt
u graag de tijd tussen school en de muziekles overbruggen
met behulp van professionele opvang van KION, dan kunt
u contact opnemen met de afdeling klantrelaties van
KION: www.kion.nl .
Voor vragen over de muziekles neem contact op met
Mariëtte! Telefoon: 024-3880007 of via
info@mtmuziekatelier.nl.
---Scouting Don Bosco Mook 60 jaar jong
Scouting Don Bosco Mook bestaat dit jaar 60 jaar.
Om dit te vieren organiseren we op 21 en 22 juni 2014
een kosteloos jeugdweekend met eventueel een
overnachting voor alle kinderen van 5 t/m 14 jaar uit de
gemeente Mook en Middelaar. Kinderen tot 10 jaar slapen
in de blokhut. Het weekend begint zaterdag om 13.00 uur
en eindigt zondag om 13.00 uur. Je kunt je opgeven via
www.donboscomook.nl of per telefoon 024-6961373
Na aanmelding volgt verdere informatie. Durf jij het aan?
-----

Kaartverkoop Zomer-3-daagse
Zaterdag 14 juni as is de kaartverkoop voor de zomer-3daagse. Zoals ieder jaar organiseert Jeugd- en
jongerenwerk Mook ook dit jaar weer 3 dagen vol
activiteiten voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar.
Startent op 20 augustus met de traditionele bouwdag. 150
kids gaan aan de slag met hamers en spijkers om volgens
een thema iets te bouwen. Dag 2 is de avonturentocht en
dag 3 de de spectaculaire afsluiting bij scouting Don
Bosco. Dit jaar is het thema "western". Als echte cowboys
en indianen gaan we knallend door de dagen!!!!
De verkoop zal plaatsvinden van 10.00 tot 12.00 uur bij
Jeugdhonk Pellus aan de Kon. Julianastraat 3 te Mook.
----Wist u dat…….
er een mooi bedrag door u ingezameld is via de
kledinginzamelactie ‘Bag2School’?
wij het bedrag hebben mogen ontvangen van
maar liefst € 588,-?
wij u daarvoor hartelijk willen bedanken?
wij ook de kinderen van groep 8 en Claudia willen
bedanken voor het sjouwen van de zakken naar
de bus in de stromende regen?
wij in het najaar weer opnieuw kleding willen
gaan inzamelen?
de schoolfotograaf maandagmiddag 16 juni op
school zal komen om nog enkele kinderen te
fotograferen die op 31 maart ziek of afwezig
waren, of met (bijna) gesloten ogen op de foto
stonden?
u maandagmorgen nog een verzoek voor een
nieuwe foto kunt indienen bij de groepsleerkracht
van uw kind?
Inge Siebers en Susanne Vlemmix, ouders van
onze Ouderraad, hard gewerkt hebben op school
aan het opruimen en herindelen van de spullen
van de OR in de kelder?
de rapporten op 23 juni om 15.15 uur uitgereikt
zullen worden?
de facultatieve 10-minutengesprekken plaats
zullen vinden op dinsdag 1 juli?
u hiervoor een uitnodiging van de leerkracht(en)
krijgt of u zelf kunt intekenen voor een gesprek?
de groepen 7/8 en 8 na een super leuk kamp nu
druk aan het oefenen zijn voor de musical?
wij heel nieuwsgierig zijn naar het eindresultaat?
de schoolvakantie al over vier weken begint?
wij de volgende keer weer nieuwe wist-u-datjes
voor u hebben?
Belangrijke data
20-06 vrije vrijdag groep 1 t/m 4
23-06 rapporten gaan mee
27-06 Tierelier Info
01-07 studiemiddag alle ll ’s middags vrij
10-07 continurooster groep voor alle groepen
10-07 vossenjacht
11-07 start zomervakantie om 12.00 uur

