Nieuwsbrief 3 september 2018
Basisschool De Tragellijn Lobith 0316-541390
Locatie Willibrordus Spijk 0316-541578
directie@tragellijn.nl
info@tragellijn.nl

Algemeen
Startsein in 2018-2019 om een Leader in Me-school te worden
Dit schooljaar gebruiken we de studiedagen om een Leader in Me-school te worden. Hieronder vindt
u wat meer informatie. Dit heeft al in de laatste nieuwsbrief gestaan van vorig schooljaar, maar
willen we graag nog een keer plaatsen voor nieuwe ouders.
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 De
Tragellijn.
Het team van Willibrordus en De Tragellijn wordt tijdens de studiedagen begeleid door Jaap ter
Steege. Hij is gecertificeerd trainer voor Franklin Covey en werkzaam bij het CPS in Amersfoort. Alle
leerkrachten en onderwijsassistenten nemen deel aan dit traject.
Verlof aanvragen
De verlofregels zijn sinds 1 januari 2017 aangescherpt. Kort gezegd komt het er op neer dat het
steeds moeilijker wordt om extra verlof te krijgen.
Een aanvraag voor verlof moet u ruim van te voren indienen (behalve bij overlijden en andere
calamiteiten). Hiervoor kunt u een formulier invullen dat op school te verkrijgen is. Wanneer
broertjes en/of zusjes in het VO zitten, wordt altijd contact gelegd met het VO om de verlofaanvraag
af te stemmen. Wanneer u het niet eens bent met het al dan niet toekennen van de verlofaanvraag,
kunt u de leerplichtambtenaar raadplegen.
De regels voor het verlof kunt u ook op de website vinden.

Luizenpluizen
Na elke vakantie vindt er een controle op luizen plaats. Dit gebeurt door leden van de werkgroep. Als
er luizen en/of neten gevonden worden, worden ouders op onderstaande wijze
ingelicht:
De leerkracht belt op de dag van de controle naar de
ouders/verzorgers.
Als er luizen in een groep zijn, krijgen alle ouders van die groep
een mail. Hierin staan richtlijnen voor behandeling.
De ouders/verzorgers van de leerling waarbij luizen en/of neten
zijn aangetroffen, krijgen daarnaast een individuele mail zodat zij
extra geïnformeerd worden. Het is namelijk heel belangrijk om
twee weken goed te kammen!!
Na twee weken volgt er een nacontrole in die groepen waar luizen gevonden waren én in de
klassen van broertjes/zusjes.
Als er meerdere malen bij dezelfde leerling luizen geconstateerd worden dan kan de school,
in overleg met de ouders, de hulp van de GGD inroepen.
Op De Tragellijn zoeken we nog ouders die de werkgroep luizenpluizen willen komen versterken. U
kunt meer hierover lezen onder het hoofdstuk locatie De Tragellijn.
Verdere informatie over hoofdluis vindt u op de website.
Informatieavonden en keer-om gesprekken
In de eerste weken van het schooljaar worden op beide locaties contactmomenten met ouders
georganiseerd. Op de Willibrordus zijn dat de informatieavonden en op De Tragellijn is dat een mix
van informatieavonden, keer-om gesprekken en oudergesprekken. Verderop in de nieuwsbrief bij de
beide locaties leest u hier meer over.
Ouderbijdrage
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen.
Om het voor de kinderen een leuk en gezellig schooljaar te maken zijn wij, de leden van de
oudervereniging van de locatie DeTragellijn en de ouderraad van de locatie Willibrordus, weer druk
bezig om het een en ander te regelen binnen school.
Hierbij moet u denken aan Sinterklaas, Kerst, Oud en Nieuw, Pasen en nog veel meer activiteiten.
Deze activiteiten worden op beide locaties nog apart gevierd, vandaar dat er ook verschil zit in de
vrijwillige ouderbijdrage. Meer hierover leest u verderop in de nieuwsbrief bij de beide locaties.

Locatie De Tragellijn
PBS (Positive Behaviour Support)
Afgelopen weken hebben we aandacht besteed aan de volgende regels:
“voor groot en klein zullen we aardig zijn”.
“voor alle spullen zorgen wij goed, omdat je ze ook morgen gebruiken moet”!
Deze week starten we met de volgende les in de groepen 3 tot en met 8.
“Binnen praat en loop je zacht,
terwijl je met rennen en roepen tot buiten wacht…..”
Dit kunt u thuis ook toepassen. Beloon de kinderen onverwacht wanneer ze rustig aan het spelen
zijn. Vertel er ook bij dat het zo fijn is, wanneer ze rustig lopen of rustig praten. U kunt dit ook doen
wanneer u in een winkel bent of ergens anders.
Bij de kleuters geven we deze maand de lessen over de regel 1,2,3 van de cirkel basiswaarden en we
belonen dit met muntjes.
Deze regels zijn gebaseerd op de 3 basiswaarden respect,
verantwoordelijkheid en veiligheid:
regels voor het omgaan met elkaar
regels voor het omgaan met materialen
regels voor het bewegen binnen en buiten de
school.
Verder besteden we aandacht aan de klassenregels.
Deze regels kunt u natuurlijk ook thuis oefenen.

We zijn op zoek naar een ouder die het PBS-team wil komen versterken.
Enkele keren per jaar komt het PBS-team (directie, twee ouders, gedragsspecialist en Intern
Begeleider) op woensdagmorgen, onder schooltijd, samen om van alles rond PBS te bespreken. Op
dit moment hebben we nog een vacature voor een ouder die met ons mee wil denken. U kunt zich
melden bij de directie of de Interne Begeleiders.

Keer-om gesprekken voor de groepen 5 tot en met 7
Op 27 september en 2 oktober zullen wij met de ouders van leerlingen in
de groepen 5 t/m 7 keer-om gesprekken houden. In de keer-om
gesprekken staat het kind centraal. Ouders en leerkracht bespreken
verwachtingen, ideeën etc. met elkaar. Deze informatie is belangrijk om zo
goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van uw
kind. U ontvangt deze week een lijst met vragen over uw kind. De
ingevulde lijst levert u uiterlijk maandag 17 september in bij de leerkracht.
Dit ingevulde formulier is het uitgangspunt voor het eerste gesprek. Verder
komt in het gesprek aan de orde wat het kind wil leren in het komende
jaar, welke uitdaging ouders zien voor hun kind en welke kansen op cognitief- en/ of sociaal gebied
de leerkracht voor het kind ziet in het komende seizoen.
Wij denken dat dit extra interactieve contactmoment aan het begin van het schooljaar een goede
start is om uw kind het komende schooljaar te begeleiden.
Verdere informatie over de groep wordt door de leerkrachten op papier gezet en meegegeven aan
de ouders aan het einde van het keer- om gesprek.

Het inplannen van de keer-om gesprekken gaat digitaal. U ontvangt hiervoor deze week een e-mail
met de uitleg hierover. In het weekend van 8 en 9 september zal de inschrijving starten en deze zal
sluiten op zondag 16 september. De inschrijving voor ouders met meer kinderen bij ons op school zal
iets eerder starten.
Informatieavond groepen 3 en 8
Er vindt voor de groepen 3 en 8 een informatieavond plaats op maandag 3
september. De informatie hierover is reeds bekend bij de ouders.
In deze groepen organiseren wij een informatieavond omdat er in deze leerjaren
zaken aan bod komen waarover we u gezamenlijk willen informeren. Zo is groep
3 toch weer heel anders dan groep 2. De kinderen werken aan een eigen tafel, ze
gaan werken in een schrift, er wordt veel gelezen enz. We vinden het fijn om u
hierin gezamenlijk wegwijs te maken. Groep 8 is het afsluitende jaar op de basisschool. De Eind-Cito
wordt afgenomen, de verwijzing naar het voortgezet onderwijs is belangrijk, het kamp op Texel en de
musical, dit willen we allemaal ook graag toelichten tijdens de informatieavond.
We starten deze avond om 19.00 uur.

Informatieavond groep 4
Dit schooljaar organiseren we in groep 4 ook een ouderavond op een iets later moment. De exacte
datum en het tijdstip zullen we zo spoedig mogelijk laten weten via de mail.
We willen de ouders van leerlingen van groep 4 uitnodigen om te bespreken hoe we er samen een
goed schooljaar van kunnen maken. De leerlingen in groep 4 hebben een uitgebreide PBS aanpak
nodig. Dit willen we graag samen met de ouders oppakken. Onder andere willen we de regels en
afspraken in de groep toelichten, zodat ouders deze ook thuis kunnen bespreken.

Oudergesprekken groepen 1 en 2
In de kleuterbouw gaan we met ingang van dit schooljaar de keer-om gesprekken vervangen door
gewone oudergesprekken. Deze gesprekken worden dan wel iets later in het schooljaar gehouden.
De kleuterleerkrachten vinden het belangrijk om in ieder geval contactmomenten te hebben met
ouders gedurende het schooljaar op de volgende momenten:
donderdag 25 oktober en dinsdag 30 oktober
donderdag 21 februari en dinsdag 26 februari (gelijk met de andere groepen)
donderdag 27 juni in ieder geval voor ouders van leerlingen in groep 2 en op afroep voor ouders van
leerlingen in groep 1 (gelijk met de andere groepen)
Voor de gesprekken in oktober krijgen de ouders te zijner tijd een uitnodiging.

Inzameling pennen is gestopt
De school is gestopt met het inzamelen van pennen en dergelijke. Er wordt te weinig ingezameld.

De werkgroep luizenpluizen is op zoek naar nieuwe
leden. Wilt u helpen om onze school “luisvrij” te
maken, meldt u dan aan bij de directie of bij de IB-ers.
Wij zijn heel blij met uw hulp!!
Ouderbijdrage
Om alle activiteiten dit schooljaar te kunnen realiseren vragen wij van de ouders van De Tragellijn
een vrijwillige bijdrage van 25 euro per kind. Bij dit bedrag is de schoolexcursie, die dit jaar op het
programma staat, inbegrepen.

Om het bedrag te betalen heeft u 3 mogelijkheden:
- Het bedrag zelf overmaken op ons rekeningnummer NL33RABO0327953454
- Dit contant af te geven bij de directie, penningmeester van de OV of bij de leerkracht van uw kind.
- Door een formulier in te vullen voor automatische incasso. Dit formulier krijgt uw zoon/dochter
binnenkort mee naar huis en mag weer ingeleverd worden bij de leerkracht van uw zoon of dochter.
Heeft u al eens eerder zo’n formulier ingevuld dan hoeft u niks te doen, dan wordt het bedrag rond 1
oktober afgeschreven. Bij twijfel kunt u dit altijd even bij de penningmeester navragen.
Heeft u verder nog vragen of opmerkingen dan horen wij dat graag van u.
U kunt ons ook mailen: oudervereniging@tragellijn.nl

Ouders in school
Ouders zijn gewend om hun kinderen te begeleiden tot in de klas. Om de zelfstandigheid van de
leerlingen te bevorderen hebben we de afspraak gemaakt dat de leerlingen van groep 1 tot en met 3
door de ouders tot in de klas begeleid mogen worden. Voor groep 4 tot en met 8 is het uitgangspunt
dat de leerlingen alleen de school binnen gaan. Vanaf de kerstvakantie is het de bedoeling dat de
leerlingen van groep 3 ook alleen de school binnen gaan.
Wanneer u een afspraak wilt maken met de leerkracht of gewoon een keer in de klas iets wilt
bekijken, dan bent u natuurlijk welkom. Wanneer de binnenbel gaat om 8:30 uur, beginnen we met
de les.

Groepsnieuws
groepen 1/2
Thema “Agent en Boef”
Boef ontsnapt uit de gevangenis, en haalt allerlei streken uit. Ook in de klas, en dat
kan niet langer. Het is duidelijk dat er regels moeten komen. Die regels gelden
natuurlijk niet alleen voor boef, de kinderen en de leerkrachten moeten zich er
ook aan houden.
Het thema “agent en boef” is een thema uit de methode Kleuteruniversiteit. Dit thema duurt drie
weken, vanaf de start van het schooljaar. Spelenderwijs komen, naast het maken en inoefenen van
regels en afspraken, de volgende dingen aan bod:
- De letter “b” van “boef”
- Vingerafdrukken
- Bonnenboekjes (getallen)
- Hoe lang ben jij? (tot 135 cm is een autostoel verplicht).
- Herhaald voorlezen van “agent en boef” verhalen uit het gelijknamige prentenboek.
Thuis kunt u eens vragen wat boef al zo allemaal heeft uitgespookt in de klassen. Hij heeft
bijvoorbeeld al rommel gemaakt, de letter “b” overal geschreven, in de klas gewerkt maar NIET
opgeruimd, zijn boevenpet laten liggen en sporen achter gelaten. Vanuit al deze zaken worden regels
en afspraken opnieuw besproken, afgesproken en ingeoefend.
Hier kunt u thuis ook op inspringen… Bedenk samen met de kinderen regels en afspraken die van
belang zijn nu de schoolroutine weer is begonnen, bijv. opstaan, aankleden, ontbijten, naar school
gaan. En dan veel aandacht voor het inoefenen en belonen wanneer het goed gaat!!

Locatie Willibrordus
Informatieavond alle groepen
Er vindt voor groep 3 een informatieavond plaats op maandag 3 september. Voor groep 1/2, groep
4/5/6 en groep 7/8 staat deze gepland op dinsdagavond 4 september.
De informatie hierover is reeds bekend bij de ouders.
In deze groepen organiseren wij een informatieavond omdat er in
deze leerjaren zaken aan bod komen waarover we u gezamenlijk
willen informeren. Zo is groep 3 toch weer heel anders dan groep
2. De kinderen werken aan een eigen tafel, ze gaan werken in een
schrift, er wordt veel gelezen enz. We vinden het fijn om u hierin
gezamenlijk wegwijs te maken. Groep 8 is het afsluitende jaar op
de basisschool. De Eind-Cito wordt afgenomen, de verwijzing naar
het voortgezet onderwijs is belangrijk, het kamp voor groep 7/8 en de afscheidsavond, dit willen we
allemaal ook graag toelichten tijdens de informatieavonden.
We starten deze avonden om 19:00 uur.

Ouderbijdrage
Om alle activiteiten dit schooljaar te kunnen realiseren vragen wij van de
ouders van de locatie Willibrordus een vrijwillige bijdrage van € 17,50 per kind.
Bij dit bedrag is het schoolreisje niet inbegrepen. Hiervoor wordt € 17,50 extra
gevraagd aan de ouders. Deze bijdrage wordt pas gevraagd in de tweede helft
van het schooljaar.
Voor de locatie Willibrordus wordt het erg moeilijk om alle activiteiten te
bekostigen. Afgelopen schooljaar kwam de ouderraad geld te kort. We
verzoeken alle ouders dan ook om de ouderbijdrage te betalen. Daarnaast zullen we het schoolreisje
opnieuw bekijken: wat zijn de mogelijkheden om met minder inkomsten toch een leuke reis te
organiseren.
U kunt het geld in een envelop, met de naam van uw kind(eren) erop, afgeven bij de leerkracht.

Agenda
Maandag 3 september

Dinsdag 4 september
Woensdag 5 september
Donderdag 6 september
Zaterdag 8 september
Zondag 9 september
Maandag 10 september
Woensdag 12 september
Donderdag 13 september
Vrijdag 14 september
Zondag 16 september
Maandag 17 september
Woensdag 19 september

Schoolfotograaf op locatie De Tragellijn
Vragenlijst keer-om gesprekken mee naar huis De Tragellijn
19.00 uur Informatieavond groep 3 en 8 De Tragelljn
19.00 uur Informatieavond groep 3 Willibordus
19.00 uur Informatieavond groep 1/ 2, 4/5/6, 7/8 Willibordus
Studiedag team. Alle leerlingen vrij
Marion in Spijk
Jeugdarts De Tragellijn
Start digitaal inplannen keer-om gesprekken De Tragellijn voor
gezinnen met 3 of meer kinderen
Start digitaal inplannen keer-om gesprekken De Tragellijn voor
gezinnen met 1 of 2 kinderen
Inleveren vragenlijst keer-om gesprekken De Tragellijn
Marion ’s middags in Spijk
Marion directeurenoverleg
Groep 1/2 De Tragellijn vrij
Sluiting digitaal inschrijven keer-om gesprekken
volgende nieuwsbrief
Groep 6 De Tragellijn ’s middags technieklokaal
Studiedag team. Alle leerlingen vrij

Jarig
Willem Kuijpers
Joery Hendriks
Noah Jagtenberg
Brett Hondijk
Keano van der Meijden
Kenji van der Meijden
Ilani Mighelbrink
Dilana Harland
Eva Arntz

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag!

Nieuwe leerlingen
Guus van Huet
Max Sloot

Wij wensen jullie en jullie ouders
een fijne tijd op onze school.
Van harte welkom!

Externe instanties: Fruitbedrijf van ’t Schip

