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Van het team  
U heeft in de vorige nieuwsbrief het vakantierooster van volgend jaar van ons gekregen.  
Via deze weg willen we u graag informeren over de groepsindeling voor volgend jaar.  

 Groep  
1-2-3 

Groep  
4-5 

Groep  
6-7-8 

Onderwijsassistent Ambulant 

Maandag 
Hele dag 

Anne-Marie Myrthe Vacature Denice Manon A 

Dinsdag 
Hele dag 

Anne-Marie Myrthe Manon A Denice Marja 
Manon S (di of 
do om en om) 

Woensdag Anne-Marie Myrthe Manon A Denice  

Donderdag 
Hele dag 

Vacature Myrthe Manon A Janneke (ochtend) Marja 

Vrijdag 
ochtend 

Vacature Myrthe Manon A Janneke Marja om en om 

Vrijdag 
middag 

 Vacature Manon A   

 
We hebben het afgelopen jaar collega’s zien komen en gaan. Fijne collega’s die we graag op 
de Sint Nicolaas hadden gehouden. Collega’s die ook graag waren gebleven, maar dan voor 
een speciale groep, voor bepaalde dagen of voor een vast contact. Dat maakt dat onze 
vacatures uiteindelijk niet bij die collega’s pasten. We blijven echter dapper doorzoeken. We 
houden u op de hoogte. 
 

AGENDA 
20 t/m 23 mei  Wandel 4-daagse 
26 mei   9.00 uur Communie in de Sint Nicolaaskerk 
29 mei   Groep 7/8 voorstelling op het Carmel College 
30 t/m 31 mei  Hemelvaart – alle leerlingen zijn vrij (ook de vrijdag) 
3 juni   Groep 7/8 voorlichting AED 
5 juni   Schoolfotograaf (informatie hierover volgt nog!) 
10 juni   2e pinksterdag – alle leerlingen zijn vrij  
11 juni   Schoolreisje groep 1 t/m 6 
19 juni   Sportdag groep 5 t/m 8 
24 t/m 26 juni  Schoolkamp groep 7/8 
28 juni   Rapport mee 
1 juli / 4 juli   Oudergesprekken maandagmiddag en donderdagavond 
5 juli   Lierderholthuisfeest 
8 juli   Studiedag – alle leerlingen zijn vrij  
10 juli   Afscheid groep 8 (groep 8 heeft hierna vakantie) 
12 juli   12.00 uur start zomervakantie 
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Zoals het nu lijkt gaat Anneke Jorink 5 van de nog 7 openstaande vrijdagen voor groep 7 en 
8 opvullen wanneer juf Manon naar Utrecht moet. Juf Julia zal ook een vrijdag voor haar 
rekening nemen en juf Manon is de laatste vrijdag zelf aanwezig. 
 

Schoolfruit 
De laatste week voor de meivakantie hebben de kinderen 
voor het laatst kunnen genieten van het Europese 
schoolfruit en groenteprogramma.  We willen de 
kinderen een gezonde schoolomgeving bieden. Een 
gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in hun vel te 
zitten, de weerstand op peil te houden en genoeg 
energie te hebben voor leren, sport en spel. Wij besteden 
niet alleen aandacht aan voeding en gezondheid in de 
lessen, maar ook in de praktijk.  
 
In het kader van gezond gedrag willen we onze 
fruitdagen, woensdag t/m vrijdag, voortzetten. We willen u daarom dringend verzoeken om 
deze dagen fruit of groente mee te geven. Wij vragen om ook op de maandag en dinsdag 
aandacht te hebben voor een gezond tussendoortje.  
 
Wij zien dat de kinderen om 12.00 uur nog regelmatig een ongezonde snack meekrijgen. Liever 
zien wij dat de kinderen naast hun brood een gezonde snack mee krijgen.  

 

Goede doelen 
Tijdens de paasviering hebben we aandacht 
besteed aan het belang van schoon water. Zoals in 
een eerdere nieuwsbrief is geschreven gaat dit jaar 
de opbrengst naar waterprojecten in Congo, Sierra 
Leone, Nicaragua en Indonesië. Met behulp van 
deze projecten hoeven kinderen geen water meer 
te halen, maar kunnen ze 'gewoon' naar school. 
Kindersterfte neemt af en we zien dat de 
gezondheid verbetert. Wij vinden het mooi om te 
zien dat zoveel kinderen van onze school hun 
vastendoosje gevuld hebben ingeleverd. Met 
elkaar is het mooie bedrag van €175,66,- 
opgehaald! Iedereen hartstikke bedankt voor jullie 
inzet.  
 
 

Een vast onderdeel van het communieproject is het aandacht besteden aan een goed doel. 
Deze keer is “de Zonnebloem” het goede doel. De Zonnebloem is er voor volwassen mensen 
met een lichamelijke beperking. Kun je door een lichamelijke beperking niet (meer) doen wat 
voor zoveel andere mensen vanzelfsprekend is? En wil je wel eropuit of gezelligheid met een 
vrijwilliger uit jouw buurt? Dan zijn er vrijwilligers bij de Zonnebloem die je kunnen helpen.  
De communicanten hebben flessen ingezameld. Het mooie bedrag dat ter behoeve van de 
Zonnebloem is ingezameld zal ik de communieviering (26 mei) bekend worden gemaakt. 
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Schoolzwemmen groep 4 t/m 8 
Het schoolzwemmen is voor de kinderen van groep 4 t/m 8 begonnen. Het schoolzwemmen 
bestaat uit 5 keer. Het schoolzwemmen is op de donderdagmorgen van 11.10 t/m 11.40 uur. 
Het zwemmen zal gebeuren onder toezicht van een vakleerkracht en de groepsleerkrachten 
van groep 4 t/m 8.  
 
Wilt u op de volgende data uw kind zwemspullen meegeven? 

- Donderdag 23 mei 
- Donderdag 6 juni 
- Donderdag 20 juni 
- Donderdag 4 juli 

 
De gymles van de donderdagmiddag vervalt als er ’s morgens wordt gezwommen.  
 

Hemelvaart in Lierderholthuis 
Deze week zijn er kleurplaten uitgedeeld van goochelaar Jan. Hij is Nederlands kampioen 
goochelen en komt voor jullie naar Lierderholthuis. De onderbouw mag deze inkleuren en de 
bovenbouw mag de tekening zelf afmaken. Alle tekeningen worden opgehangen in het 
dorpshuis en er wordt die ochtend een prijs uitgereikt voor de allermooiste kleurplaat. Je kunt 
meedoen door je tekening in de brievenbus bij de ingang van het dorpshuis te doen. Hieronder 
wat informatie over Vroeger op Lierderholthuis op Hemelvaartsdag 30 mei: 
 
08.15 Verzamelen Dorpshuis  
08.30 Start wandeling ± 5 km, jonge kinderen of slecht ter been? Dan staat er een huifkar 
voor u klaar!      
10.15 Ontbijt, we horen graan van u met hoeveel personen u komt  
11.30 Arno van der Heyden met de voostelling ‘Heksenjacht’  
11.30 Goochelaar Jan, kindervoorstelling (tot ca. 12 jaar)  
Bijdrage: Volwassenen € 10,00 kinderen 4 -12 jaar € 5,00  
 
U kunt zich per mail aanmelden bij vroegerop@gmail.com of onderstaande gegevens op een 
papiertje zetten en inleveren bij de brievenbus van het Dorpshuis.  
Naam:  
Adres:  
Aantal personen:  
Mail en/of tel.nr.:  
U kunt ook de wandeling overslaan en aanschuiven bij het ontbijt. Bij slecht weer gaat het 
programma gewoon door. Alle informatie kunt u nalezen op www.lierderholthuis.com  
 

Opening!!! 
De flyer bij de opening op zaterdag 18 mei van het vernieuwde sportpark van 
Lierderholthuis, ziet u op de volgende pagina’s. 
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