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Nieuwsbrief voor ouders, verzorgers en belangstellenden van De Tragellijn

PBS nieuws
Nu ons schoolplein opnieuw is ingericht is het een mooi moment om extra aandacht te
besteden aan goed gedrag in de fietsenstalling.
Deze week krijgen alle leerlingen een les over goed gedrag bij de fietsenstalling. Hierbij ligt
de nadruk op onderstaande basiswaarden.
Veiligheid
Respect
Verantwoordelijkheid
‐ Ik ben voorzichtig met
‐ Ik zet mijn fiets netjes ‐ Ik help een
Fietsenstalling
andermans fiets.
ander.
in de rij.
‐ Ik houd de fietsenstalling netjes.
In de laatste week voordat de kerstvakantie begint, zijn we aangekomen bij de laatste PBS-regel van
2017.
In verband met de Kerstviering op donderdag 22 december een passende regel:
“goed gedrag bij vieringen (in de aula)” komt onder de aandacht en dit wordt beloond met muntjes.
We herhalen onze afspraken en regels en spreken samen af hoe we ervoor zorgen dat vieringen goed,
gezellig en sfeervol verlopen.
Voorbeelden van gedragsverwachtingen, die we hierbij uitspreken, zijn:
we zijn rustig in de aula, je zit op je stoel en je hebt aandacht voor wat er wordt verteld.
Verderop in de nieuwsbrief bij de leerlingencommissies kunt u ook iets lezen over het effect van PBS op
gedrag van leerlingen.

Onderwijsstaking op 12 december
Vorige week dinsdag is de mail verzonden aan de ouder(s) en verzorger(s) over de
landelijke staking in het onderwijs op dinsdag 12 december. Op de Tragellijn en de
Willibrordus doen we mee aan de staking en de school zal dan ook gesloten zijn.

Luizenouders
Omdat het steeds vaker voorkomt dat er hoofdluis wordt geconstateerd, willen we nog een keer
proberen om een luizenwerkgroep in het leven te roepen. Wanneer er hoofdluis wordt geconstateerd in
een groep willen we graag zo snel mogelijk alle leerlingen in die groep controleren op hoofdluis.
Wanneer er namelijk bij een directe controle bij een of meer klasgenootjes ook hoofdluis wordt
geconstateerd, kunnen we de ouder(s) direct informeren en kan er thuis direct actie worden
ondernomen. Kammen, kammen en nog eens kammen, dat is de beste remedie. Dat moet dan 3 keer op
een dag gedurende 14 dagen. Het lijkt veel, maar dit is nodig om de hoofdluis echt buiten de deur te
houden.
Wanneer we weer na iedere vakantie kunnen controleren, hebben we nog meer kans om de hoofdluis
uit te bannen.
Hierbij dan ook een oproep aan ouder(s) om te komen helpen bij de controles. De regelmatige controles
vinden plaats in de eerste week na iedere vakantie. Tussendoor alleen maar wanneer er hoofdluis wordt
aangetroffen. Met meer ouders is het werk sneller gedaan. Aanmelden kan bij de leerkracht.
Samen kunnen we mogelijk de hoofdluis een halt toeroepen!

Leerlingencommissies
Zoals u weet werken wij met leerlingencommissies op school.
In het kader van actief burgerschap zijn leerlingen
medeverantwoordelijk voor de verschillende ruimtes in
school. We hebben een leerlingencommissie voor de aula, de
werkhoeken en gangen, de bibliotheek (educatieve ruimte),
uitlenen van het buitenspelmateriaal, klassendienst, de
koelkasten voor de lunch, de computers en tenslotte een
commissie voor PBS. Eerder dit schooljaar hebben deze commissies uit hun midden een voorzitter, een
vicevoorzitter en een notulist gekozen. Vrijdag 8 december hebben de commissies voor het eerst
vergaderd onder leiding van de voorzitters zonder dat er een leerkracht bij was. De leerkrachten liepen
wel rond om eventuele vragen te beantwoorden en toezicht te houden. In januari zullen de voorzitters
overleggen met de directeur wat er valt te verbeteren in school. De voorzitters vormen zo samen de
leerlingenraad van De Tragellijn.
We zijn als team erg trots op deze leerlingencommissies.
Het overleg ging supergoed, heel gestructureerd en de
notulen waren ook duidelijk. De voorzitters hebben het
geweldig gedaan, hier en daar met hulp van de
vicevoorzitters, maar dat is ook goed. Notulisten hebben
kort opgeschreven wat er goed ging en wat niet, maar
ook tips en tops. Het blijkt dat de leerlingen zich erg
verantwoordelijk voelen voor deze taken en er ook alles
voor willen doen om dit zo goed mogelijk voor elkaar te
krijgen.

Kerstviering
Het thema is: Licht
Dit jaar ziet de kerstviering er iets anders uit. De kinderen gaan
donderdag 21 december gewoon tot half 3 (14:30 uur) naar school. Ze
moeten dan om half 5 (16:30 uur) weer op school zijn. We gaan dan in
optocht met zoveel mogelijk lichtjes naar de kerk. In de meeste groepen
wordt hiervoor een lampion gemaakt. Misschien wordt er nog gevraagd
om een led-lampje mee te nemen. Het liefst lopen we samen met
ouders en kinderen in de optocht. Volg hiervoor klasbord.
De kerstviering in de kerk begint om kwart over 5 (17:15 uur). Ouders
mogen ook hierbij aanwezig zijn. De viering wordt verzorgd door
groep 7. Ze spelen het stuk: ” Een klein kaarsje.” De viering duurt tot
ongeveer kwart voor 6. Voor de ouders en kinderen is er na de viering
een versnapering bij de kerk. Alle kinderen uit groep 1 t/m 6 moeten na
afloop opgehaald worden bij de kerk. De kinderen uit groep 7 en 8
mogen misschien zelfstandig naar huis.
Vrijdag 22 december gaan we ’s morgens op school in de klas ontbijten. De kinderen nemen zelf hun
kerstontbijt mee naar school en een bord, bestek en beker. Drinken krijgen ze van school. We gaan in
de klas samen aan gedekte tafels eten. We hebben dan nog een gezellige morgen en om half 1 begint de
kerstvakantie.
Dit jaar sparen wij ook weer etenswaren voor de voedselbank. Zie hiervoor het bericht elders in de
nieuwsbrief.
Als er kinderen zijn die aan elkaar kerstkaarten willen geven, moet dat buiten de school om gebeuren.
Dit om teleurstelling bij kinderen te voorkomen. Bovendien geeft het ook minder onrust in de groep. We
hopen dat u hiervoor begrip zult hebben en daar naar wilt handelen.
We hopen op een gezellig kerstfeest.

Voedselbank
De kerst komt er weer aan. Dit is een tijd van gezelligheid, lekker eten
en samen zijn. Helaas heeft niet iedereen genoeg geld om eten te
kopen. De voedselbank zorgt ervoor, dat ook mensen die het minder
goed hebben, eten krijgen. De voedselbank wordt gerund door
vrijwilligers en ze krijgen hun goederen door giften van bedrijven en
van individuele giften.
Op de Tragellijn willen we, net als andere jaren, weer goederen
inzamelen voor de voedselbank. Dit kan van alles zijn, zoals tandpasta,
zeep, blikken met soep, rijst, enz. Het moeten houdbare producten zijn. Uw kind kan van maandag 11
t/m dinsdag 19 december spullen voor de voedselbank meenemen naar school. In iedere klas wordt een
hoek ingericht, waar de boodschappen kunnen worden neergelegd. De producten worden woensdag 20
december door de voedselbank opgehaald.
Laten we met zijn allen aan de gezinnen denken, die het minder goed hebben.
Mede namens de voedselbank bedankt!

Werkzaamheden Graaf Ottoweg
De werkzaamheden aan de Graaf Ottoweg starten na de Kerstvakantie. Op dit moment worden er
hekken geplaatst en materialen gebracht. Wel zullen er al vast bomen worden verwijderd, het wordt dus
wel een kale straat met Kerst. De werkzaamheden rond school zullen ongeveer plaatsvinden in maart.
Medio april zal alles klaar zijn wanneer de weersomstandigheden geen roet in het eten gooien.

Groepsnieuws
Groepen 1-2
Het is december, een feestelijke tijd van het jaar. De gezellige en spannende
sinterklaastijd laten we weer achter ons en we gaan genieten van de
kerstsfeer.
Kerstmis is vooral een familiefeest. Voor jonge kinderen roepen de
voorbereidingen thuis verwachtingen op. Maar u zult merken dat we het op
school ook extra sfeervol maken. We doen allerlei leuke, leerzame
activiteiten binnen het thema kerst. Ook vertellen we natuurlijk het
Kerstverhaal en zingen we mooie kerstliedjes.
Thuis kunt u uw kind betrekken bij het versieren van uw huis. Waar wordt
de kerstboom neergezet en wat wordt er in gehangen? Samen met uw kind
praten over wat u doet, bevordert natuurlijk de taalontwikkeling.
Bijvoorbeeld: “Waar hangen we deze grote, glimmende, rode kerstbal,
boven of onder in de kerstboom?” Zo komen al doende heel veel begrippen aan bod en kunt u uw kind
gezellig bij de tradities betrekken.
Dit jaar sparen wij ook weer etenswaren voor de voedselbank. Van 11 t/m 15 december verzamelen wij
dit in de klas bij de Kerstboom.
Verdere informatie over de Kerstviering op 21 december en het kerstontbijt op 22 december vindt u
elders in deze nieuwsbrief en wordt tegen die tijd via Klasbord nogmaals herhaald.

Inzamelen oude postzegels voor de Fibrose stichting
Hallo kinderen van de Tragellijn,
Al weer is het december en daarom vraag ik jullie of je weer postzegels wil verzamelen voor de kinderen
die taaislijmziekte hebben. Op deze manier kunnen we ze helpen een beter leven te krijgen. De
postzegels worden verkocht en van die centen betaalt de Fibrose stichting de dokter die probeert betere
medicijnen te ontwikkelen. Dat zijn altijd kleine stapjes. Maar kleine stapjes helpen ook.

Dit jaar is er heel goed nieuws. Vanaf 1 november is het medicijn Orkambi in de basisverzekering
opgenomen. Nu krijgen alle kinderen, ook als ze niet veel geld hebt, dit dure medicijn. Fijn he.
Bedankt voor jullie inzet. Ik wens jullie een goed nieuw jaar.
Henk Wenting,
De vader van juf Astrid.

Agenda
Dinsdag 12 december
Woensdag 13 december
Donderdag 14 december
Donderdag 21 december

Vrijdag 22 december

23 december t/m 7 januari
Maandag 8 januari

Onderwijsstaking. School gesloten.
Meester Reinder afwezig, juf Herma vervangt
Marion in Spijk
Leerlingen tot 14:30 uur naar school
Alle leerlingen om 16:30 uur verzamelen op school voor de Kerstviering
17:15 uur start Kerstviering in de kerk
17:45 uur Kerstviering afgelopen en daarna nog een versnapering
Kerstontbijt meenemen naar school, plus bord, bestek en beker (drinken
van school)
Alle leerlingen om 12:30 uur vrij
Kerstvakantie
Volgende nieuwsbrief

Jarig
Kaithlynn Peters
Yanou Verhey
Syenna Jonker
Sophie Pawlus
Emily van der Werf
Wesley Messing
Kyana van Hees
Ismael Zidi
Danique Busser
Silke Polman
Kiki Gerritzen
Baraah Alabed
Zamzam Haj Amin
Montaser Sheikh Amin
Amy Schrage
Maysam Al Hajjaj
Bailey Wolsink

Van harte gefeliciteerd en maak er een fijne dag van!

Nieuw op school
Chelsey Elfring
Jamie Tittse

Wij wensen jullie en jullie ouders een
fijne tijd op De Tragellijn.
Van harte welkom!

Het team van De Tragellijn wenst u

