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Nieuwsbrief voor ouders, verzorgers en belangstellenden van De Tragellijn

PBS nieuws
Ook al zijn de laatste schoolweken ingegaan, we gaan nog steeds door met de PBSlessen
in de klas.
In de groepen 4 tot en met 8 herhalen we in het kort de lessen die gaan over het gedrag
bij de toiletten, de kapstok en besteden we aandacht aan het stilteteken.
In juni is er aandacht voor de gedragsverwachtingen in het computerlokaal voor de groepen 1,2 en 3.
Omdat ouders regelmatig begeleiden bij de verschillende activiteiten, hebben wij als school jaarlijks een
informatiebijeenkomst met alle hulpouders en vrijwilligers. Belangrijk is, dat ook zij de achtergrond van
PBS weten. Volgend schooljaar zullen weer van deze bijeenkomsten worden georganiseerd.

Wegwerkzaamheden
Afronding werkzaamheden
Hoornstra heeft op zaterdag 9 juni doorgewerkt om maandag 11 juni 2018 het
werk grotendeels klaar te hebben.
De Graaf Ottoweg zal dan ook weer worden opengesteld voor het verkeer.
Ze zullen nog wel op een paar plekken bezig zijn om alles helemaal af te maken,
uiterlijk 15 juni moet Hoornstra klaar zijn.
Wat verandert er voor het parkeren?
Het verkeer voor school wordt gescheiden. Er zijn twee rijbanen. Er zijn tussen de rijbanen
parkeerplaatsen aangelegd. Auto’s kunnen daar alleen kort parkeren, dit is het ‘Kiss and Ride’ gebied.
Dat betekent: hier parkeer je alleen om de kinderen uit te laten stappen om daarna direct verder te
rijden.
De kinderen kunnen tussen de rijbanen in over de stoep lopen en veilig oversteken op de speciaal
aangelegde oversteekplaats.
Lang parkeren kan op de parkeerplaatsen aan de Tragelweg, waar vroeger de bushalte was. Daar komt
ook een ingang naar het plein.
Langs de stoep, aan de kant van de school worden hekken geplaatst, leerlingen worden hiermee
gedwongen om de oversteekplaats te gebruiken.

Hoofdluis
Wanneer er controles zijn in de klas voor hoofdluis, wordt door de
controleurs ook doorgegeven aan de leerkracht bij welke
leerlingen er hoofdluis of neten zijn geconstateerd. Na schooltijd
bellen de leerkrachten de ouders van deze leerlingen op met de
mededeling dat er hoofdluis of neten zijn geconstateerd, of ouders
dit ook willen checken bij hun kind en vervolgens direct
behandelen of 14 dagen lang 3 maal daags kammen. Tenslotte zal worden meegedeeld dat de mail met
verdere informatie over hoofdluis volgt.
Er is contact geweest met de GGD. Wanneer er 2 maal hoofdluis wordt geconstateerd dan schakelen wij
de hulp van de GGD in voor het betreffende gezin volgens onderstaand protocol:

Als een school merkt dat er een of meerdere gezinnen zijn waarbij de bestrijding van hoofdluis een
probleem lijkt (het kind/gezin komt niet van de hoofdluis af), neemt de school contact op met de
GGD/JGZ. De jeugdverpleegkundige van de school kan contact opnemen met de betreffende ouders en
hen (specifiek) informeren over de bestrijding van hoofdluis. Dit kan bijvoorbeeld via een huisbezoek.

Fietsjes achtergelaten op
het schoolplein
Er staan al geruime tijd 2 kleuterfietsen in de
fietsenstalling. Achtergelaten op het
schoolplein. We hebben ze in de
fietsenstalling gezet. Van wie zijn deze
fietsjes? Het kan zijn dat ze van leerlingen zijn
die hier nog niet op school zitten. Herkent u deze fietsjes, geef dit dan door aan de eigenaar. Wij zullen
ze anders gaan inleveren bij de politie als gevonden voorwerpen.

Groep 8 op kamp
Vandaag is groep 8 vertrokken naar kamp op Texel. Naast meester Erik en juf Herma Wiersma, gaan ook
meester Reinder en juf Marilou mee. Verder gaan ook Jaap en Frits mee om te ondersteunen en om de
maaltijden te verzorgen.
U begrijpt natuurlijk wel dat er in deze week veel invallers op school zullen zijn. Bij de agenda leest u wie
er in welke groep vervangt.

Opbrengsten centrale eindtoets groep 8
We kunnen trots zijn op de leerlingen en de leerkrachten! We hebben een voldoende
resultaat behaald op de centrale eindtoets. We scoren boven het landelijk
gemiddelde.

10 minutengesprekken facultatief
Op donderdag 28 juni houden wij onze facultatieve 10 minuten gesprekken. Deze gesprekken vinden
plaats op verzoek van de leerkracht. Wanneer de leerkracht van uw kind(eren) een gesprek met u wil
voeren, ontvangt u hiervoor op woensdag 20 juni een uitnodiging.
Heeft u zelf een belangrijk onderwerp, dat echt nodig is om te bespreken, dan kunt u zelf een afspraak
maken met de leerkracht. Loop dan even binnen of bel naar school vóór dinsdag 19 juni.
De gesprekken op de middag houden wij van 15:30 uur tot 17:00 uur. De gesprekken op de avond zullen
plaatsvinden van 18:00 uur tot 20:00 uur.

Agenda
maandag 11 juni
Dinsdag 12 juni
Woensdag 13 juni
Donderdag 14 juni

Vrijdag 15 juni

Groep 8 op kamp, vertrek ongeveer 8:45 uur
Vervanging groep 6 door Marieke (juf van groep 5)
Vervanging groep 6 door Marion
Vervanging groep 6 door invalpool
Marion in Spijk
Vervanging groep 1/2 B door invalpool
Vervanging groep 5 door Kim
Vervanging groep 6 door Marion
Vervanging groep 1/2 B door invalpool
Vervanging groep 5 door Kim

Woensdag 20 juni
Maandag 25 juni

Vervanging groep 6 door Marion
14:00-14:30 uur terugkeer groep 8
Marion in Spijk
Volgende nieuwsbrief

Jarig
Liam Visser
Mats Bruns
Jairo van Hees
Diëgo Joosten

Van harte gefeliciteerd en
maak er een fijne dag van!

Van andere instanties: Scouting, Stichting Leergeld

Inbraak bij de scouting. Wie heeft iets gezien?
Van dinsdag op woensdag 7 juni, of op woensdag overdag is er ingebroken bij de scouting. Heeft iemand
iets opvallends of verdachts gezien op dinsdagavond, ’s nachts of woensdag overdag? Meld dit bij dit bij
de scouting of bij de directie van school.

Het dure schooljaar staat weer voor de deur!
Basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn kosteloos in Nederland, maar
scholen mogen wel een vrijwillige bijdrage vragen van ouders. In de praktijk
worden ouders voor aanvang van een nieuw schooljaar vaak geconfronteerd met een flink bedrag aan
school gerelateerde kosten, waarvan het vrijwillige karakter niet altijd even duidelijk is. Het gaat dan
bijvoorbeeld om een ouderbijdrage, een bijdrage voor een schoolreis of de aanschaf van een
computer. Niet alle ouders kunnen dit betalen. Omdat zij willen dat hun kinderen gewoon mee
kunnen doen met de rest en niet buiten de boot vallen, voelen velen onder hen een enorme druk om
dit wel te betalen. Stichting Leergeld vraagt aandacht voor deze problematiek, en roept scholen op
om hier verantwoordelijkheid in te nemen en er, eventueel samen met Stichting Leergeld, voor te
zorgen dat álle kinderen kunnen meedoen.

“In elke schoolklas zitten gemiddeld 2 of 3 kinderen die opgroeien in gezinnen waarvan de
ouders/opvoeders van weinig geld moeten rondkomen. Scholen moeten zich ervan bewust zijn dat niet
alle ouders de gevraagde bijdragen kunnen betalen en dat sommige ouders ver gaan om de
‘verplichtingen’ van school te kunnen voldoen, omdat zij een enorme sociale druk voelen. Dat gaat soms
ten koste van andere noodzakelijke uitgaven, zoals huur, en soms steken ze zich zelfs in de schulden”,
aldus Gaby van den Biggelaar, directeur van Leergeld Nederland.
Via 100 lokale stichtingen, die samen actief zijn in 260 gemeenten, biedt Stichting Leergeld kinderen
uit minimagezinnen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Stichting Leergeld ondersteunt daarom hun ouders met bijvoorbeeld de aanschaf van schoolspullen, een
bijdrage voor een schoolreis, een computer of een fiets of met de contributie voor een sportvereniging.
Zodat kinderen niet aan de zijlijn hoeven te blijven staan, maar zich kunnen ontwikkelen! Zelfs als uw
kind naar de basisschool gaat en wil deelnemen aan de Vakantiespelen kunt u dit jaar een beroep doen
op Stichting Leergeld.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daniëlle Hoppen, Coördinator, Stichting Leergeld de
Liemers. Tel: 0316-764000 of email: info@stichtingleergelddeliemers.nl
Meer info over Stichting Leergeld de Liemers gaat u naar www.leergelddeliemers.nl

