NIEUWSBRIEF
Maandag 23 april 2018
Nieuwsbrief voor ouders, verzorgers en belangstellenden van De Tragellijn

PBS nieuws
In de groepen 3 t/m 8 besteden we deze week aandacht aan het
stilteteken. Dat geeft aan: stop met praten en stop met doen.
Na de vakantie komt stop-loop-praat onder de aandacht. Voor leerkracht
en leerling is het goed om dit opnieuw onder de aandacht te brengen.
Voor kinderen blijkt het toch nog steeds moeilijk om adequaat STOP te zeggen, maar
gelukkig kunnen we dat nog eens goed oefenen.
We besteden na de vakantie ook aandacht aan de afspraken bij vieringen. Op 9 mei
is de schoolfeestdag.
In de kleutergroep besteden we in de maand mei aandacht aan de afspraken bij de gym en in de
speelzaal.

Parkeren bij school tijdens de wegwerkzaamheden kan
ook bij de scouting
Het is soms erg lastig om een parkeerplek te vinden bij school. We hebben vernomen dat de
parkeerplaatsen bij de scouting tijdelijk ook te gebruiken zijn voor ouders van school. Alleen voor kort
parkeren en alleen tijdens de werkzaamheden aan de weg. Dus maak gebruik van deze parkeerplaatsen.
Verder ook een belangrijk verzoek: parkeer uw auto niet direct aan de stoep in de bocht
Tragelweg/Graaf Ottoweg. Voetgangers en fietsers moeten hier veilig de stoep op kunnen! Aannemer
Hoornstra zal zijn best doen om dit stuk met een extra hek/bord vrij te houden.

De leerlingenraad vraagt om oude
stripboeken of strips
De leerlingenraad vindt dat er op dit moment te weinig strips of
stripboeken zijn. Heeft u nog oude Donald Ducks of andere strips, wilt u ze
dan aan school geven? Bij het stillezen kunnen we hiermee veel leerlingen
een groot plezier doen. Deze stripboeken worden bij ons op school
letterlijk stukgelezen. Alvast bedankt namens de leerlingenraad.

Koningsspelen
De dag werd gestart met een Koningsontbijt. Er was dit jaar
geen tijd om op het plein te starten met de Koningsdans omdat
de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 om half 10 met een
bus naar Zevenaar zouden vertrekken. In verband met de fusie
van Rijnwaarden met Zevenaar, mochten de scholen uit
Rijnwaarden nu ook deelnemen aan de Koningsspelen in
Zevenaar.

Na het ontbijt begonnen de echte spelen voor de jongsten en
vertrokken de oudsten met de bus. Voor de groepen 1 tot en
met 4 waren spelletjes uitgezet op het kleuterplein. De
leerlingen van de groepen 1 t/m 4 van de Willibrordusschool
waren ook naar de Tragellijn gekomen om
mee te doen. Het was warm, best wel even
wennen, maar wel leuk.
De Koningsspelen zijn vooral zo goed verlopen, omdat een flink aantal ouders heeft
geholpen. Dank jullie wel!

Werkzaamheden schoolplein
Vrijdag 20 april is conciërge Leo gestart met het plaatsen van
afrastering op het plein. Daarbij werd hij geholpen door conciërge
Marcel van Stichting PROLES. Het is de bedoeling dat aan
weerszijden van de fietsenstalling klimplanten langs deze schutting
komen en nieuwe beplanting in het tuingedeelte. Het is een flinke
klus, maar het wordt dan ook wel mooi.
Zijn er vaders of moeders die Leo hierbij willen helpen, graag! Help
mee om er een mooi schoolplein van te maken.

Opbrengst kledinginzameling Bag2school
De oudervereniging heeft met de kledinginzameling 547 kilo kleding ingezameld. Hiervoor hebben we
€164,10 ontvangen. Dit is mooi meegenomen en dit geld komt ten goede aan de activiteiten die de
oudervereniging organiseert. Daaronder valt ook de schoolfeestdag van 9 mei. Dat is de eerstvolgende
grote activiteit. Iedereen bedankt en bewaar alvast de kleding voor volgend jaar. Dan doen we dit weer.

Voetbaltoernooi
Op woensdag 11 april werd er weer flink gevoetbald tijdens het scholenvoetbaltoernooi van
Rijnwaarden. Dit toernooi viel samen met de studiemiddag van de leerkrachten, waardoor niet alle
leerkrachten aanwezig konden zijn.
De meiden en jongens van De Tragellijn hebben het goed gedaan! Wat erg opviel was dat er sportief
werd gespeeld. Super! We kunnen trots zijn op onze voetbalmeiden en jongens.

Vakanties schooljaar 2018-2019
Hieronder vindt u de schoolvakanties die zijn vastgesteld. De studiedagen, dus extra vrije dagen voor de
leerlingen zijn nog niet bekend.
Herfstvakantie
15-10-2018 t/m 19-10-2018
Kerstvakantie
24-12-2018 t/m 04-01-2019
Voorjaarsvakantie
04-03-2019 t/m 08-03-2019
Goede Vrijdag en Pasen
19-04-2019 t/m 22-04-2019
Meivakantie
29-04-2019 t/m 03-05-2019
Hemelvaartsdag, Kermisvakantie en Pinksteren
30-05-2019 t/m 10-06-2019
Zomervakantie
08-07-2019 t/m 16-08-2019

Schoolfeestdag

Dit jaar, zal er in plaats van een schoolexcursie, een feest op school plaatsvinden. In 3 jaar tijd gaan we
twee keer op schoolexcursie en een keer is er een schoolfeest in en rond de school.
Dit feest willen we gaan vieren op woensdag 9 mei van 8:30 t/m 13:00 uur.

Groepsnieuws
Groepen 5 en 6
Informatie veldles Lobberdense Waard
Beste ouders/verzorgers van de groepen 5 en 6,
Op dinsdag 12 juni vindt er voor uw kind/kinderen uit groep 5 en op
dinsdag 5 juni vindt er voor uw kind/kinderen uit groep 6 een door
de school georganiseerde excursie plaats in de Lobberdense Waard te Pannerden.
Op dinsdag 22 mei krijgen beide groepen uitleg over deze excursie.
Tijdens deze excursie zal er veel gelopen worden door ruig terrein. Daarom raden wij
u aan om uw kind extra stevige schoenen of laarzen mee te geven, net als een lange
broek en een T-shirt met lange mouwen. Dit beschermt zowel tegen eventuele zon als
tegen teken en andere insecten. Daarnaast is een lunchpakketje met extra drinken ook
belangrijk.
Om deze excursie mogelijk te maken hebben wij ouders nodig die rijden. In de klas delen wij een brief
uit waar u een invulstrookje in kunt vullen als u kunt rijden.
Marieke Boss, Kim Fontein en Reinder Rijzewijk

Agenda
Donderdag 26 april

Marion ’s morgens in Spijk
Liliane ’s middags in Spijk
Sociaal team spreekuur op school
Vrijdag 27 april t/m 6 mei
Vakantie: Alle leerlingen vrij
Maandag 7 mei
Weer naar school
Woensdag 9 mei
Schoolfeestdag! Alle leerlingen tot 13:00 uur naar school!
Donderdag 10 mei t/m 21 mei` Hemelvaart-Kermis-Pinksterenvakantie: Alle leerlingen vrij
Dinsdag 22 mei
Marion afwezig in verband met directeurenoverleg
Donderdag 24 mei
Marion ’s morgens in Spijk
Maandag 28 mei
Volgende nieuwsbrief

Jarig
Koen Goosens
Inke Peters
Lieke Lamers
Jayden Elfring
Bram Heimen
Anne de Groot
Luke van de Polder
Tobias van den Brink
Maureen Putman
Emma de Groot
Jelle Kluts
Jelle Stapelvoort
Fay Laurent
Cas Hesseling
Aram Khachatryan

Jack de Groot
Jaylinn Meijer
Cheyenne Kamps
Lesley Hekkert
Semona Derksen
Jens Bonnes
Romy Faas
Louise ‘t Hart

Van harte gefeliciteerd en maak er een fijne dag van!

Nieuw op school
Julian en Alee Maduro

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

Van andere instanties: sociaal team, Avondvierdaagse en techniekdag
Het sociaalteam is weer aanwezig op 26 april 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 Berthilde Meinen of Carla Wanders.

DE ONDERNEMERSVERENIGING VAN DE LIEMERS

TECHNIEKDAG DE LIEMERS OP ZATERDAG 26 MEI IN DE MARKTHAL IN DIDAM
De sector Techniek kampt al jaren met een slecht imago en daarom kiezen leerlingen en vooral hun
ouders liever voor een toekomst zonder techniek. De Techniekdag moet ervoor zorgen dat jongeren
vroegtijdig in aanraking komen met techniek, om zo het imago van technische beroepen en
opleidingen te verbeteren. De technische sector biedt namelijk volop kansen en mogelijkheden op
een goedbetaalde baan
Tijdens de Techniekdag presenteren scholen en bedrijven doe-activiteiten zodat bezoekers kunnen
zien en ervaren hoe leuk de techniek is. Alle niveaus en aspecten van techniek komen deze dag aan
bod.
De Techniekdag is vrij toegankelijk en geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur. Meer informatie vind je
op techiekdag.nl/deliemers.
Een filmpje over de Techniekdag kun je hier bekijken :
https://www.youtube.com/watch?v=u2Yh26S9DzA

Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep Techniekdag,

