11 juli 2014

Vrije vrijdagen en studiemomenten

Kandinsky

Vrije vrijdagen groep 1 tot en met 4:
21 november, 23 januari, 27 maart, 17 april, 19 juni.

Afgelopen woensdag is de klas van Henriette naar het
Kandinsky geweest.
We werden hartelijk welkom geheten door de jongelui die
de workshop verzorgden.
Eerst werd de ene helft van de kinderen geschminkt en
kregen de andere kinderen een fruitspies. Er lag een
stapel met voorbeelden op een tafel. Uit die stapel kon
door de kinderen gekozen worden, hoe ze er uit wilden
zien. En na 20 minuten werden de rollen omgedraaid.
Het was een leuk uurtje.

Groep 5 tot en met 8 heeft op Goede Vrijdag ’s middags
vrij.
Studiemomenten:
Studiedagen: 6 oktober en 11 november
Studiemiddagen: 29 januari, 21 mei, 9 juni, 7 juli.
Bijzondere dagen:
Continurooster op 19 december, 13 februari en 24 april
voor de groepen 5 tot en met 8.
De laatste schooldag, 17 juli eindigt voor alle leerlingen
om 12.00u.
Tienminutengesprekken zijn op 13 en 14 oktober, 2 en 3
maart en 7 juli.

----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
----Plusklas
Dit jaar hebben leerlingen van groep 6, 7 en 8
deelgenomen aan de plusklas in Middelaar.
Komend schooljaar vult De Grote Lier het aanbod van de
plusklas in, dus blijven onze leerlingen op onze school en
komen de leerlingen van Mook en Middelaar naar De
Grote Lier. De plusklas wordt begeleid door Claudia en
Marycke en komt samen op de donderdagmiddag.
Claudia en Marycke zijn nu al na aan het denken over een
uitdagend aanbod waar ook in de klassen aan gewerkt
moet worden. Ouders en grootouders worden benaderd
om over interessante onderwerpen te vertellen. De eerste
weken van het schooljaar worden de leerlingen
geselecteerd voor de plusklas. Zodra alles duidelijk is
worden de ouders van de plusklasleerlingen uitgenodigd
voor een informatieavond waarin we u informeren over
de inhoud en de werkwijze.

Bericht van de MR
In onze vergadering van 3 juli jl. hebben we Margot MolHennion mogen verwelkomen als “nieuw” lid van de MR.
Margot zat eerder vier jaar in de MR en had zich als enige
ouder beschikbaar gesteld, waardoor er geen stemming
en telling plaats hoefde te vinden. Margot zal Daniëlle
Bodmer vervangen, van wie de periode van 3 jaar er bijna
op zit. Wij danken Daniëlle voor haar inzet in de afgelopen
jaren.
Verder is met Lisette de gang van zaken besproken en
geëvalueerd rond de aanname van nieuwe leerkrachten
en het herindelen van de klassen.
Komend schooljaar zal door twee eigen leerkrachten van
De Grote Lier een “plusklas” opgezet worden, voor
kinderen waarvoor extra uitdaging (naast het gewone
programma) van belang is. Over de voormalige opzet
hiervan, buiten onze school, waren we niet tevreden.
Mocht u meer informatie wensen over deze of andere
aspecten, spreekt u ons dan aan of kijk in de notulen van
onze vergaderingen. Deze notulen worden altijd na
goedkeuring in de eerst volgende vergadering op de site
geplaatst. De volgende MR vergadering zal 16 september
plaatsvinden. Wij wensen u allen een fijne vakantie toe!

BEDANKT!
Aan het einde van dit schooljaar kwam Dhr. Jansen van de
SPAR voor ons allemaal een ijsje brengen. Hij wist niet dat
wij ook iets voor hem hadden. Als dank voor alle
sponsoring en goede service die hij elke keer weer levert
ontving hij een mooie bos bloemen en een groot applaus.
De ouderraad.

ud-leerlinge gaat voor Atlantische oversteek!
Ik, Bibi Piets (zus van Levi, groep 8), oud-leerlinge van de
e
Grote Lier, ga volgend schooljaar (4 klas) 6 maanden op
een tall-ship de Atlantische Oceaan oversteken met mijn
medeleerlingen van School at Sea. Aan boord zal ik les
krijgen en veel ervaringen opdoen. Samenwerken, leiding
geven en mijn grenzen verleggen zijn de kerndoelen
waaraan ik werk. Daarnaast zullen er verschillende
expedities op het vasteland ondernomen worden. We
beklimmen vulkanisch gebergte op Tenerife, bezoeken
communistisch Cuba, en zullen een week leven bij de
Indianen in Panama.
Om mijn droom te verwezenlijken ben ik op zoek naar
ondersteuning. Hiervoor organiseer ik verschillende acties
om fondsen te werven. Zo laat ik mijn haren (bijna 40cm)
afknippen t.b.v. “stichting haarwensen”. Ondersteunt u
mijn initiatief en wilt u mij en de stichting haarwensen
helpen? Steun mij dit geweldige project te
verwezenlijken!
Uw hulp in de vorm van sponsoring of een donatie is van
harte welkom! Ga hiervoor naar mijn website:
www.bibiatsea.nl
Wilt u meer informatie over het project School at Sea, ga
dan naar: www.schoolatsea.com

-------Wist u dat……….
we weer met een boek de zomer in duiken?
we na de vakantie gaan kijken welke klas de
meeste boeken heeft gelezen?
dat voorlezen aan de jongere kinderen ook
meetelt?
lezen in de vakantie heerlijk is, bv. onderuit in
een stoel in de tuin, op het strand, in de tent of
lekker in bed?
je deze zomer boeken digitaal kunt lezen (ebooks) op een tablet of smartphone met de
VakantieBieb-app?
deze app gratis is te downloaden vanaf 1 juli?
(www.vakantiebieb.nl)
je met de LuisterBieb-app kunt genieten van de
beste luisterboeken, waar en wanneer jij dat
wilt? (www.luisterbieb.bibliotheek.nl)
de musicals van groep 7/8 en 8 erg geslaagd
waren?
we super trots op deze kinderen en hun juffen
zijn?
we de ouders die meegeholpen hebben met
instuderen, decor en schmink ook enorm willen
bedanken?
we gisteren alle kinderen van groep 8 al
uitgezwaaid hebben?
wij hen een enorme mooie en goede tijd
toewensen in het voortgezet onderwijs?
de vossenjacht óók een succes was?
veel vossen werden gevangen door de kids?
twee vossen (Ans en Claudia) een potje tennis
speelden op de baan van het “Lierdal”?
wij het ‘Lierdal’ willen bedanken voor het gratis
beschikbaar stellen van deze baan?
wij ook de ouders van de Ouderraad en alle
hulpouders willen bedanken voor hun inzet?
wij iedereen en super mooie, zonnige,
ontspannen en gezellige vakantie toewensen?
wij in het nieuwe schooljaar natuurlijk weer
nieuwe wist-u-datjes voor u hebben?

