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Algemeen
Nieuwe vormgeving nieuwsbrief
We gaan met ingang van het schooljaar 2018-2019 werken met één nieuwsbrief voor beide locaties. Op
hoofdlijnen en onderwijskundig is er namelijk al veel afgestemd op elkaar. We maken gebruik van dezelfde
lesmethoden en nemen deel aan gezamenlijke studiedagen. Daarnaast zijn we ook al ver gevorderd met het
afstemmen van de digitale leeromgeving. Hierbij past ook het informeren van de ouders via dezelfde nieuwsbrief.
De vormgeving en de indeling hebben we aangepast.
De opbouw is als volgt:
Algemeen: hier vindt u informatie over onderwijs en activiteiten voor beide scholen
Locatie Tragellijn: hier vindt u informatie voor en over de locatie Tragellijn
Locatie Willibrordus: hier vindt u informatie voor en over de locatie Willibrordus
Agenda: informatie voor beide scholen
Jarig: informatie voor beide scholen
Nieuwe leerlingen: informatie voor beide scholen
Externe instanties: informatie voor beide scholen
We hopen komend schooljaar ouders nog meer en beter te informeren. Ook over de verschillende activiteiten op
beide locaties. Heeft u tips om de nieuwsbrief verder te verbeteren? Loop even binnen bij de directeur, Marion
van de Kamer.
Startsein in 2018-2019 om een Leader in Me-school te worden
Wat is The Leader in Me?
De Amerikaan Jean Covey heeft speciaal voor het basisonderwijs de werkwijze
‘The Leader in Me’ ontwikkeld. Deze werkwijze spreekt kinderen aan op hun
talenten en creëert (meer) betrokkenheid. In dit proces leren kinderen om
medeverantwoordelijk te zijn voor hun leerproces, zelfsturend te zijn en goed en effectief samen te werken. Dit
zorgt er mede voor dat kinderen meer plezier hebben in het leren.
De zeven gewoonten
Het uitgangspunt van The leader in Me is, dat je de invloed op je leven wel kunt vergroten door (zelf-)leiderschap
te tonen, ook al is de wereld niet maakbaar. Het gaat er vooral om leerlingen die gewoonten mee te geven die
hen helpen zichzelf te ontwikkelen.
We gebruiken hiervoor de zeven gewoonten van Stephen Covey:
Ik ben proactief (ik kan kiezen en neem mijn verantwoordelijkheid voor mijn keuzes)
Ik begin met het eind in gedachten (ik heb een doel voor ogen)
Ik doe belangrijke dingen eerst (eerst werken dan spelen)
Ik denk win-win (niet alleen ik, niet alleen jij, maar beter voor ons allebei)
Eerst begrijpen, dan begrepen worden (ik luister, niet alleen met mijn oren, maar ook vooral met mijn ogen en
mijn hart om jou te begrijpen)
Creëer synergie (samen kunnen we meer dan alleen)
Houd de zaag scherp (ik zorg goed voor mezelf)

Anders leren kijken, dat is het belangrijkste doel om een Leader in Me-school te worden. Maar voordat onze
leerlingen de zeven gewoonten kunnen aanleren, moeten we deze als leraar eerst zelf onder de knie krijgen. Daar
gaan we tijdens studiedagen in 2018-2019 als team mee aan de slag. Eerst het team en dan de leerlingen. Dit is
een traject van drie jaar en het sluit goed aan op het programma voor gedrag, Positive Behaviour Support (PBS),
dat we al kennen op de locatie Tragellijn.
Schooljudo
Na de zomervakantie starten we op beide locaties met schooljudo. In alle groepen zullen de
leerlingen vier lessen Schooljudo krijgen. De uitgangspunten van Schooljudo zijn: respect,
samenwerken, discipline, beheersing, weerbaarheid, vertrouwen en plezier. Dit sluit
naadloos aan op de kernwaarden van de school: respect, veiligheid en
verantwoordelijkheid. Op de locatie Tragellijn zijn in juni vier proeflessen schooljudo
gegeven aan de groepen 5 tot en met 7. Dit is zo goed bevallen, dat we een contract voor 6 jaar zijn aangegaan
met schooljudo voor alle groepen op locatie Tragellijn en locatie Willibrordus.
Muzieklessen
Het schooljaar 2018-2019 is het derde schooljaar, dat we subsidie krijgen via de muziekimpuls.
In groep 4 krijgen de leerlingen blokfluitles. In groep 5 en 6 kunnen de leerlingen een
muziekinstrument leren bespelen. De leerlingen van de groepen 5 en 6 van de locatie
Willibrordus kunnen deelnemen aan de muzieklessen op de locatie Tragellijn. De lessen
worden starten na de herfstvakantie en worden ergens in april afgesloten met een
eindconcert. Deze lessen worden mogelijk gemaakt door subsidie van het participatiefonds voor cultuureducatie.
LiemersNovum
Op 1 augustus fuseert Stichting PROLES met SPO de Liemers. Vanaf 1 augustus is de Tragellijn, samen met de
locatie Willibrordus, aangesloten bij de nieuwe stichting LiemersNovum. Er zijn al veel zaken afgestemd waar u als
ouder nog weinig van heeft gemerkt. Wel is er een liemersnovum mailadres voor alle personeelsleden van de
stichting aangemaakt. In ons administratiesysteem wordt gewerkt met dat nieuwe liemersnovum mailadres. U
ontvangt onze nieuwsbrieven dan ook via dat nieuwe mailadres. U kunt nog altijd blijven mailen naar de tragellijn
mailadressen. Deze zullen wij nog steeds blijven gebruiken. De mailadressen voor de locatie Willibrordus
(bijvoorbeeld directie@willikids.nl) zullen komen te vervallen.
Ouderkalender
De papieren ouderkalenders zijn na de zomervakantie op school verkrijgbaar.

Locatie Tragellijn
Vakanties schooljaar 2018-2019
Hieronder vindt u de schoolvakanties en de studiedagen die zijn vastgesteld. Alle leerlingen zijn dan vrij.
Studiedag team
05-09-2018
Studiedag team
19-09-2018
Studiedag team
21-11-2018
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
Personeelsdag LiemersNovum
27-03-2019
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
Studiedag team
05-07-2019

Zomervakantie

08-07-2019 t/m 16-08-2019

Vrije vrijdagen groepen 1 en 2
14-09-2018
23-11-2018
01-02-2019
24-05-2019
21-06-2019

Uitkomsten Veiligheidsmonitor zijn bekend
De uitkomsten van de in maart en april afgenomen vragenlijsten over de veiligheid op locatie Tragellijn zijn
bekend. Bij de directie kunt u een papieren versie inzien. Deze week zullen we het document versturen aan de
ouders via de mail.

Locatie Willibrordus
Vakanties schooljaar 2018-2019
Hieronder vindt u de schoolvakanties en de studiedagen die zijn vastgesteld. Alle leerlingen zijn dan vrij.
Studiedag team
Studiedag team
Studiedag team
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Personeelsdag LiemersNovum
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag en vrije vrijdag
Tweede Pinksterdag
Studiedag team
Zomervakantie

05-09-2018
19-09-2018
21-11-2018
15-10-2018 t/m 19-10-2018
24-12-2018 t/m 04-01-2019
04-03-2019 t/m 08-03-2019
27-03-2019
19-04-2019 t/m 22-04-2019
22-04-2019 t/m 03-05-2019
30-05-2019 t/m 31-05-2019
10-06-2019
05-07-2019
08-07-2019 t/m 16-08-2019

Ouderbijdrage
Komend schooljaar zal de vrijwillige ouderbijdrage nog steeds € 17,50 bedragen. Naast de ouderbijdrage zal er
voor het schoolreisje een extra bijdrage worden gevraagd aan de ouders van de locatie Willibrordus. Afgelopen
schooljaar was de totale ouderbijdrage (schoolreisje en vrijwillige bijdrage) wel erg hoog.
De ouderraad van de locatie Willibrordus heeft echter onvoldoende financiële middelen om alle activiteiten op
school uit te voeren wanneer de ouderbijdrage € 17,50 blijft. Toch hebben we besloten om de ouderbijdrage
gelijk te houden. School zal voor een deel bijdragen in de kosten. We proberen de ouderbijdrage voor de locatie
Willibrordus niet te veel af te laten wijken van de ouderbijdrage voor de locatie Tragellijn (deze is totaal € 25).

Agenda
Maandag 2 juli

Dinsdag 3 juli
Donderdag 5 juli
Vrijdag 6 juli
9 juli t/m 17 augustus

Musical groep 8 Tragellijn voor opa’s,
oma’s en genodigden
Afscheid groep 8 Willibrordus
Musical en afscheidsavond groep 8 Tragellijn
Laatste schooldag
Studiedag team. Alle leerlingen vrij
Zomervakantie. Alle leerlingen vrij

Jarig
Locatie Tragellijn
Jan Kuypers
Naut Bruns
Janique Hiddinga
Rinke Bruns
Mike Bui
Eva Fotopoulos
Chayenne Giezenaar
Musawer Nabat
Brymm Jacobs
Jake van der Werf
Jet Seegers
Kim Bui
Vince de Graaf
Pien Naterop
Sienna Mc Gillavry
Kyra Hoffmann
Dean de Graaf
Jorg Jägers
Dilara Peijer
Rowan Joosten
Bente Kock

Locatie Willibrordus
Senna Kock
Bruce Wemmers
Sofie de Jong

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag!

Het team van locatie Tragellijn en locatie Willibrordus wenst u een

