NIEUWSBRIEF
Maandag 9 april 2018
Nieuwsbrief voor ouders, verzorgers en belangstellenden van De Tragellijn

PBS nieuws
BB fietsenstalling en gang/aula als werkplek.
Er wordt in de onderbouw goed samen gespeeld. Kinderen zijn lief en zorgzaam. Er wordt
goed omgegaan met de materialen, ook het wisselen en delen van de spullen kunnen de
kinderen al erg goed.
Een compliment voor de leerlingencommissies
Op 20 april hebben de leerlingencommissies vergaderd. Deze commissies
zijn verantwoordelijk voor verschillende ruimtes en hebben verschillende
taken. Iedere commissie heeft zijn eigen voorzitter gekozen en een
notulist. Op 20 april stond een vergadering op de agenda waarbij de
leerlingen onder leiding van de voorzitter spraken over wat er goed gaat
en wat er beter kan. De vergaderingen verliepen heel erg goed. Vrijdag 6
april hebben de voorzitters samen met de directie vergaderd. Zij vormen een soort leerlingenraad en
bespreken wat er goed gaat in school en wat er beter kan. Er zijn veel zaken ingebracht. Zo wil men
graag een ander kleur in de aula (geen groen) en hebben ze tips gegeven over het verbeteren van de
Kerstviering.
Alle leerlingencommissies hebben een compliment verdiend, en de notulisten en voorzitters ook. Het
gaat super goed!

Veiligheidsmonitor
Denkt u er nog aan om de vragen in te vullen voor de Veiligheidsmonitor van PBS? U heeft een mail
ontvangen wanneer u de vragenlijst nog niet heeft ingevuld. We hebben uw mening hard nodig om de
veiligheid op school in kaart te brengen om het certificaat als PBS school aan te kunnen vragen.

Koningsontbijt en allergie
Vrijdag 20 april organiseren wij de Koningsspelen op De Tragellijn. Alle
leerlingen starten met het Koningsontbijt. Een aantal ouders heeft van
school al een mail ontvangen over de allergie van hun zoon of dochter.
Heeft u de mail niet ontvangen en is uw zoon of dochter allergisch voor
bepaalde bestanddelen van voeding geef dit dan door aan de leerkracht.
Voor de zekerheid leest u hieronder hoe het Koningsontbijt is samengesteld.
Het Koningsontbijt bestaat dit jaar uit gezonde en feestelijke producten, namelijk:
Jumbo Goudeerlijk volkoren brood, YAM glutenvrijbrood (2 broden aangevraagd), Jumbo Speltwafels,
Jumbo Halvarine, Blue Band Fruitspread, Campina Lang Lekker halfvolle melk, Woezel & Pip appeltjes,
komkommer, snoeptomaatjes, Jumbo appelstroop, Jumbo halvajam, Woezel & Pip smeerkaas, oranje
gekookte eieren. Vanuit school wordt dit aangevuld met hagelslag en muisjes.
Mocht het zijn dat uw zoon of dochter een van bovenstaande producten niet mag eten in verband met
de allergie, laat het de leerkracht weten en geef aan wat het alternatief mag zijn. Wij willen graag voor
alle leerlingen het ontbijt verzorgen en kunnen mogelijk bij onze inkopen dit meenemen. Geef bij twijfel
uw zoon of dochter iets mee ter vervanging.

Koningsspelen
Vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen. Hier de belangrijkste zaken nog even op
een rijtje:
- Iedereen komt die vrijdag in sportieve kleding op school. Graag zo oranje
of rood/wit/blauw mogelijk.
- Voor de groepen 5 t/m 8 is het belangrijk dat ze ook sportschoenen
dragen.
- We starten de dag met een feestelijk ontbijt.
- De kinderen moeten op donderdag 19 april een bord, beker en bestek
meenemen.
- Voor de lunchpauze nemen de kinderen zelf een lunchpakketje mee.
- 's Ochtends krijgen de kinderen wat lekkers en iets te drinken.
- De groepen 1 t/m 4 hebben een spelletjesochtend op school. 's Middags zijn ze gewoon in hun eigen
klas.
- De groepen 5 t/m 8 zijn van 10:00 uur – 14:15 uur op de sportvelden in Zevenaar voor een sportdag.
Met de bus worden ze opgehaald en weer teruggebracht.
- De ouders met kinderen met een allergie hebben al een extra mail over het ontbijt ontvangen.
- De hulpouders krijgen nog verdere informatie over deze dag.

Wegwerkzaamheden
Twee weken geleden is er overleg geweest met aannemer Hoornstra over de werkzaamheden. Besloten
is toen dat de weg zoveel mogelijk met hekwerk wordt afgeschermd zodat er duidelijke
oversteekplaatsen zijn voor ouders en leerlingen. Dat heeft de aannemer ook onmiddellijk geregeld.
Aan de overkant van school worden woningen gebouwd. Dat was voor aannemer Hoornstra ook
onverwacht. Binnenkort wordt het gedeelte van de Geerlinghofstraat tot aan de Gildeweg helemaal
afgesloten door de aannemer, die de woningen bouwt. Dit om het laden en lossen van materieel veilig
te laten geschieden. Deze afsluiting wordt pas opgeheven wanneer de woningen nagenoeg gereed zijn.
Wanneer alles klaar is, komt er voor school een soort kiss and ride zone en gescheiden rijbanen. Het is
de bedoeling dat auto’s ter hoogte van het kleuterplein kort kunnen stoppen om kinderen in en uit te
laten stappen. In ieder geval kan er niet dubbel geparkeerd worden, want dan wordt het gehele
weggedeelte geblokkeerd.
Via de nieuwsbrief wil de aannemer de ouders ook op de hoogte houden van mogelijke aanpassingen en
veranderingen.

Let op: woensdag 11 april hebben de leerlingen gewoon
school
Woensdag 11 april gaat de studiedag van het team niet door. Er is dan gewoon les tot 12:30 uur.

Bag2school
Ook dit schooljaar doen we weer mee met de inzamelingsactie van kleding. De
opbrengsten worden gebruikt voor activiteiten op school.
De inzameling zal plaatsvinden in de week van 9 t/m 13 april. Deze week!
Doet u dit jaar ook weer mee?
Hieronder nog een overzicht waar u de zakken mee mag vullen.
Wat mag er in de zakken zitten:
 Goede kwaliteit tweedehands kleding: van babyrompertje tot oma’s bloemetjesjurk en van het
te kleine dino-t-shirt tot het foute hawaïhemd van je oom.
 Lakens
 Dekens
 Gordijnen
 Knuffelberen





Schoenen (per paar) samen gebonden
Riemen / ceinturen
Handtassen

Let wel op dat u de zakken niet te zwaar maakt. Liever 1 zak meer, dan 1 hele zware zak.
Dus gooi nog niks weg en breng het naar school. De zakken kunnen in de aula op het podium worden
neergezet.
Alvast bedankt.

Nieuws uit de groepen
Buitenlesdag op 10 april
De onderbouw doet deze dag mee aan de Buitenlesdag van Jantje
Beton op 10 april.
De verschillende groepen geven deze dag actieve lessen buiten
zoals, ren je rot met sommen, keer-sommen hinkelen, kleuren
mengen met stoepkrijtverf, schaduwtekenen, tafels leren m.b.v.
touwtje springen, beleven van maten en afstand, enz.

Agenda
9 t/m 13 april
10 april
11 april
12 april
13 april
17 april
18 april
19 april
20 april
23 april

inleveren zakken kleding in de aula op het podium
buitenslesdag onderbouw
Marion afwezig ivm directeurenoverleg
geen studiedag: leerlingen gewoon naar school
Marion ’s morgens afwezig ivm overleg samenwerkingsverband
Marion ’s morgens in Spijk
Start afname Centrale Eindtoets Basisonderwijs in groep 8
groep 7 naar technieklokaal
Marion ’s morgens in Spijk
Koningsspelen
Volgende nieuwsbrief

Jarig

Matthijs Heebing
Dustin Tankink
Mariana Kuypers
Logan Kuiper
Tanja Reijmer

Van harte gefeliciteerd en maak er
een fijne dag van!

Van andere instanties: Sociaal team, Oranje Comité, Mad Science
Spreekuur sociaal team
Het sociaalteam is weer aanwezig op donderdag 26 april 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.

Oranje Comité
Het programma op Koningsdag 2018:
Versier je fiets optocht
9.30 uur
9.45 uur
10.00 uur
10.30-10.45 uur
11.00 uur

verzamelen Lobede, Burgemeester
Daalderopstraat
vendelhulde schutterij Excelsior
vertrek optocht richting Lobith
aankomst schutterijgebouw
Schuttersgilde Excelsior
prijsuitreikingen van de
fietsversieroptocht en de
kleurplatenwedstrijd

Kleurplaten worden op school meegegeven en zijn tot 22
april in te leveren bij de Jumbo, Attent en Emté.

Mad science (volgende pagina)

