NIEUWSBRIEF
Maandag 5 februari 2018
Nieuwsbrief voor ouders, verzorgers en belangstellenden van De Tragellijn

PBS nieuws
Schoolplein
3e keer stop-loop-praat
Hieronder nogmaals uitgebreide informatie over deze werkwijze:
De STOP-LOOP-PRAAT-routine.

De theorie die hier onder ligt is de volgende:
De functie van het gedrag van de pester is meestal aandacht en soms de angst om zelf gepest te
worden.
De rol die omstanders hierin vervullen is essentieel. Aandacht van omstanders bestaat uit:
– lachen om iemand die gepest wordt
– toekijken en niets doen
– in discussie gaan met iemand die pest.
Aandacht van de gepeste wordt gegeven door huilen, boos worden. Je geeft zo “zuurstof”aan de pester,
deze krijgt zo de aandacht die hij/zij wil.
Wij leren de leerlingen 3 routines, middels gedragslessen:
1. Les voor het aanleren van de routine “STOP-LOOP-PRAAT”
2. Les voor het aanleren van de routine “Reageren op het stop-signaal”
3. Les voor het aanleren van de routine “STOP-LOOP-PRAAT” voor omstanders
De kinderen leren in de les hoe ze pestgedrag kunnen stoppen:
- als iemand vervelend doet tegen jou of iemand anders: zeg duidelijk “STOP, hou op”
- herhaal en oefen een effectief stopteken:
- duidelijk handsignaal
- duidelijke stem.
Soms stopt het vervelende gedrag niet, ook als je duidelijk STOP, hou op hebt gezegd.
Wanneer dit gebeurt : “LOOP weg!”
De kinderen leren dat weglopen de “zuurstof weghaalt bij de kaars”.
Wanneer weglopen ook geen effect heeft (Bijv. de pester loopt je achterna), dan leren de kinderen hulp
te halen van een volwassene (PRAAT).
Wanneer je hulp vraagt is het geen klikken maar “hulp vragen” als je eerst stop hebt gezegd en weg bent
gelopen.
Leerlingen leren elkaar te bekrachtigen als iemand de juiste reactie geeft.
Als ouder kunt u thuis ook uw steentje bijdragen door:
• pestgedrag thuis bespreekbaar te maken
• boodschap uitdragen dat het niet mag, niet kan
• kinderen activeren stop/meld/help routines toe te passen

•

altijd melden als kind thuis aan tafel vertelt over buitensluiten in welke vorm dan ook.

Wij hebben binnen het team de volgende afspraken gemaakt m.b.t. het omgaan met pestgedrag en
de consequenties:
 Wanneer een kind de STOP-LOOP-PRAAT routine niet goed heeft
gehanteerd (dus pestgedrag heeft laten zien), zit hij/zij 10 minuten op de
time-out plek. Dit is de consequentie. Deze tijd wordt na schooltijd
ingehaald. Dit geldt voor de groepen 3 t/m 8.
 De kleuters zitten 5 minuten op de time-out plek. Zij hoeven deze tijd niet
in te halen na schooltijd.
 Wanneer een kind de STOP-LOOP-PRAAT routine niet goed heeft
gehanteerd (dus pestgedrag heeft laten zien), belt de leerkracht de ouders
(zo snel mogelijk na schooltijd) om te laten weten dat hij/zij de time-out tijd moet inhalen na
schooltijd en iets later thuis is.
 Indien er bezwaren zijn om die dag na schooltijd tijd in te halen, kan het evt. in overleg met ouders
verzet worden naar de volgende dag. Maar de insteek is dezelfde dag.
 Tijdens het telefoongesprek zal de leerkracht niet diep ingaan op het incident, dit om te voorkomen
dat er met ouders over andere leerlingen wordt gesproken dan hun eigen kind. Het feit is dat de
regel is overtreden en daarom volgt er een consequentie.
 Mocht u nog vragen hebben dan kunt u uiteraard terecht bij de leerkracht(en) van uw kind. Maar
zeker ook bij Sjoukje, zij is namelijk de coördinator van PBS en dus ook aanspreekpunt voor het
onderdeel pestpreventie.

Bijeenkomst voor vrijwilligers en hulpouders
over PBS
Vrijdagmiddag 26 januari was een tiental ouders naar de bijeenkomst gekomen
over PBS. Deze bijeenkomst had als doel om ouders en vrijwilligers uit te leggen
welke afspraken en regels er worden gehanteerd in de verschillende werkplekken
en ruimtes op school en hoe je leerlingen kunt belonen. Ook werd uitgelegd wat je
kunt en moet doen wanneer een leerling de regels overtreed. Twee keer
waarschuwen en dan volgt een consequentie (een maatregel). We hebben besproken welke
consequenties er zijn. Hiervoor hebben we op school een overzicht. Natuurlijk bespraken we ook
wanneer je beloningen uitdeelt (muntjes) en de bijbehorende waarden (respect, verantwoordelijkheid
en veiligheid).
Vervolgens hebben we het ook over algemene schoolzaken gehad. Zo hebben we ook het “leren leren”
besproken.
Al direct in de week erna werden er door enkele hulpouders beloningen uitgedeeld. Ze merkten direct
het verschil: er werd in het computerlokaal ineens heel goed gewerkt!

Adviesgesprekken groep 8, inschrijving start deze week
Direct na de voorjaarsvakantie starten de adviesgesprekken voor de leerlingen van groep 8. De
inschrijving hiervoor start al deze week. De adviesgesprekken worden gehouden op 20, 21 en 22
februari a.s.
Door gebruik te maken van deze app kunt u zelf aangeven welk moment u het beste uitkomt voor de
gespreksrondes.
Wat moet u doen om uzelf in te schrijven?
Vanaf woensdag 7-2-2017 18:00 uur kunnen ouders inschrijven.
Vóór de genoemde datum en tijd staan er nog geen planningen klaar.
De sluitingsdatum voor inschrijven is zondag 18-2-2017 om 18:00 uur.
-

Ga naar https://app.schoolgesprek.nl/?schoolid=336053 (of kopieer deze link in uw browser)

-

Of ga naar https://app.schoolgesprek.nl en zoek onze school (Lobith-De Tragellijn)
Vul de voornaam van uw kind in (gebruik geen speciale tekens: Corné wordt Corne, zie vb onder)
Vul uw inlogcode in, onze school gebruikt hiervoor uw POSTCODE (cijfers en letters zonder
spatie, vb 6915VT). Voor ouders die in Duitsland wonen geldt als postcode 46446.
Klik op de openstaande planning, en selecteer uw gewenste tijd (hoe later u inschrijft, hoe
minder vrije momenten beschikbaar zijn).
Vul eventueel een opmerking in, ter voorbereiding van de leerkracht
Laat altijd uw emailadres en eventueel uw telefoonnummer achter
U ontvangt, als u dat wenst een bevestiging per email.

Het inschrijven kan vanaf eerder genoemde data, daarna worden ouders die niet ingeschreven zijn
automatisch ingedeeld. Hiervoor wordt een briefje met datum en tijdstip meegegeven.
Heeft u nog vragen, dan kunt u vanaf dinsdag 6 februari contact opnemen met de leerkracht of de
directie.

Oudergesprekken groep 1 tot en met 7,
inschrijving start in laatste weekend van de
voorjaarsvakantie
Donderdag 22 februari gaan de rapporten mee naar huis. Op donderdag 1 maart
en dinsdag 6 maart zijn de oudergesprekken. Het inplannen van de gesprekken
gebeurt weer digitaal via Schoolgesprek. We openen de inschrijving in het
weekend van 17 en 18 februari.
Door gebruik te maken van deze app kunt u zelf aangeven welk moment u het beste uitkomt voor de
gespreksrondes.
Wat moet u doen om uzelf in te schrijven?
Vanaf zaterdag 17-2-2017 18:00 uur kunnen ouders met 3 of meer kinderen inschrijven.
Vanaf zondag 18-2-2017 18:00 uur kunnen alle andere ouders inschrijven.
Vóór de genoemde datum en tijd staan er nog geen planningen klaar.
De sluitingsdatum voor inschrijven is zondag 25-2-2017 om 18:00 uur.
-

Ga naar https://app.schoolgesprek.nl/?schoolid=336053 (of kopieer deze link in uw browser)
Of ga naar https://app.schoolgesprek.nl en zoek onze school (Lobith-De Tragellijn)
Vul de voornaam van uw kind in (gebruik geen speciale tekens: Corné wordt Corne, zie vb onder)
Vul uw inlogcode in, onze school gebruikt hiervoor uw POSTCODE (cijfers en letters zonder
spatie, vb 6915VT). Voor ouders die in Duitsland wonen geldt als postcode 46446.
Klik op de openstaande planning, en selecteer uw gewenste tijd (hoe later u inschrijft, hoe
minder vrije momenten beschikbaar zijn).
Vul eventueel een opmerking in, ter voorbereiding van de leerkracht
Laat altijd uw emailadres en eventueel uw telefoonnummer achter
U ontvangt, als u dat wenst een bevestiging per email. Het telefoonnummer gebruiken wij om
snel contact met u op te nemen, ingeval het gesprek niet door kan gaan.

Het inschrijven kan vanaf eerder genoemde data, daarna worden ouders die niet ingeschreven zijn
automatisch ingedeeld. Hiervan wordt een briefje met datum en tijdstip meegegeven.
Heeft u nog vragen, dan kunt u vanaf dinsdag 6 februari contact opnemen met de leerkracht of de
directie.

Ouderavond derde kleutergroep
Donderdag 25 januari vond de ouderavond plaats over het uitbreiden
van de kleutergroepen met een derde groep. De aula was goed bezet
met ouders. Uitgelegd werd dat de kleuters verdeeld zouden worden
op basis van de behoeften van het kind. De definitieve verdeling was op
dat moment nog niet bekend. Ook werd verteld dat de kleuters nog erg
veel momenten zouden hebben om elkaar te ontmoeten. Na de lunch
bijvoorbeeld spelen alle kleutergroepen samen op het kleuterplein. Tenslotte werd de nieuwe juf
voorgesteld die groep 1/2C gaat begeleiden: Anne van de Meeberg. Zij heeft tot november haar LIOstage gedaan in groep 1/2B en is dus bekend met de werkwijze én enkele leerlingen.
Groep 1/2C zal geen nieuwe leerlingen opnemen, nieuwe kleuters komen in de groepen 1/2A en 1/2B.
Er kwamen ook zinvolle tips uit de bijeenkomst: afgesproken werd dat we op één dag ’s morgens de
leerlingverdeling zouden mailen en via klasbord de foto’s van de nieuwe kleutergroepen zouden
doorgeven. Afgelopen donderdag hebben we de kleuters over de nieuwe groepen verteld en alvast even
laten wennen aan hun nieuwe groep. Die zelfde dag zijn de ouders ook op de hoogte gebracht.
De derde kleutergroep gaat op maandag 19 februari van start.

Hoofdluis, werkgroep luizenpluizen gaat starten
We hebben enkele ouders bereid gevonden om samen ervoor te zorgen dat hoofdluis minder vaak
wordt aangetroffen. We kunnen hier nog één of twee ouders aan toevoegen. Aanmelden hiervoor kan
bij de leerkrachten.
Deze week zullen de ouders die zich hebben opgegeven verder worden geïnformeerd. We hopen dat we
na de schoolvakanties weer controles uit kunnen voeren in de groepen.
Toch zijn regelmatige controles niet helemaal voldoende om hoofdluis uit te roeien. Wij zijn als school
volledig afhankelijk van de ouders wanneer er bij hun zoon of dochter hoofdluis wordt aangetroffen.
Ouders moeten zelf zorgdragen voor de behandeling en vooral voor het drie maal daags kammen met
een metalen luizenkam gedurende 14 dagen. Wanneer dit niet gebeurt, gaat de hoofdluis niet weg!
Wij benaderen ouders altijd persoonlijk wanneer er bij hun zoon of dochter hoofdluis wordt
geconstateerd.
Kortom, fijn dat we weer kunnen starten met de werkgroep luizenpluizen! Een eerste begin om samen
met ouders de school hoofdluisvrij te krijgen.

Carnaval (herhaling)
Nog maar even en het carnavalsfeest barst op vrijdag 9 februari weer los. Net
als vorig jaar gaan de kinderen de hele dag gewoon naar school. De vakantie
begint om 14:30 uur. Hieronder volgt een kort overzicht van alle activiteiten:
Op donderdag 8 februari zal de Tragellijn officieel veranderen in De
Tragelburcht. De prins(es), de adjudant en de leden van De Raad van Elf
worden voorgesteld aan alle leerlingen.
Op vrijdag 9 februari mogen alle kinderen verkleed naar school komen. Ook dit jaar starten we het
carnavalsfeest om 8:40 uur met een bontgekleurde carnavalsoptocht. U bent van harte welkom om naar
de optocht te komen kijken. De route van de optocht wordt later nog bekend gemaakt vanwege de vele
wegwerkzaamheden rondom de school.
Voor de groepen 4 t/m 8 is er een playbackshow. Van elke groep zijn er twee optredens. De jury kiest
vier acts die de school ‘s middags mogen vertegenwoordigen bij “Tollusland got talent” in het Gildehuis.
’s Middags krijgen we bezoek van Prins Rick den Eerste en zijn gevolg. Ze komen eerst bij groep 1 t/m 3
en daarna bij de andere groepen.
De leerlingen mogen op deze dag alleen serpentines meenemen. Spuitbussen en confetti zijn
verboden. Voor de pauzes neemt iedereen, zoals altijd, eigen eten en drinken mee.

Carnavalsvereniging Het Olde Tollus viert na schooltijd, samen met de kinderen van Lobith en Tolkamer,
verder feest in het Gildehuis. Iedereen is welkom bij “Tollusland got talent” van 15:01 – 17:01 uur. In de
zaal zijn spuitbussen met confetti en stinkbommen verboden.
Wij wensen iedereen gezellige carnavalsdagen, Alaaf, Alaaf, Alaaf.

Opbrengst evaluatie Kerstviering
De vragenlijsten zijn uitgezet naar de ouders via de mail. De termijn om in te vullen is gesloten. In de
volgende nieuwsbrief komt een overzicht van de uitkomsten.

Agenda
Woensdag 7 februari
Donderdag 8 februari
Vrijdag 9 februari
10 februari t/m 18 februari
17 en 18 februari
Maandag 19 februari
Dinsdag 20 februari
Woensdag 21 februari

Donderdag 22 februari

Maandag 26 februari

Start inschrijven voor adviesgesprekken groep 8 om 18:00 uur
Meester Reinder afwezig, juf Herma vervangt
Bekendmaking Prins of Prinses van de Tragelburcht en Raad van elf
Liliane afwezig
Carnaval, alle leerlingen tot 14:30 uur naar school
Marion afwezig
Voorjaarsvakantie alle leerlingen vrij
Start inschrijven voor oudergesprekken groep 1 tot en met 7
Weer naar school
Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
Meester Reinder afwezig, juf Herma
vervangt
Adviesgesprekken groep 8
Sociaal team spreekuur op school vanaf
8:30 uur
Rapporten mee
Volgende nieuwsbrief

Jarig
Lauren Elfring
Koen Goris
Chris Bakker
Anne van Huet
Guus Hendriks
Nienke Janssen
Jayro Hardorff
Florien Elfring
Tijn Peters

Van harte gefeliciteerd en maak er een fijne dag van!

Nieuw op school

Sammie Metselaars
Ronnie Stegeman
Daniël Stegeman

Wij wensen jullie en jullie ouders een fijne tijd op
De Tragellijn.
Van harte welkom!
Van andere instanties:
In een vorige nieuwsbrief stond een stukje over het sociaalteam, wellicht is het u ontschoten.
Het sociaalteam is weer aanwezig op 22 februari a.s ,dus mochten er vragen zijn, loop gerust bij
hen naar binnen. Ze zijn aanwezig van 8:00u tot 12:00u op de school in Spijk en in Lobith.
Mochten er vragen zijn buiten deze tijden kunt u contact opnemen met Carla Wanders of Berthilde
Meinen of Nienke Begeman.
Op 22-2-2018 is Nienke in Spijk en Carla in Lobith aanwezig.

