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Algemeen
Gezond eten meenemen naar school
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen op school gezond en verantwoord eten meekrijgen van huis.
We zien nog regelmatig veel zoete koekjes en snoepjes in de trommeltjes voor de kleine pauze. Fruit
of groente als pauzehapje kunt u beter meegeven in plaats van koekjes. Een boterham kan ook
natuurlijk. In de lunchtrommel horen ook boterhammen, fruit of groente te
zitten en geen snoepjes of koekjes.
Aan alle ouders die al gezond en verantwoord eten meegeven naar school
willen we langs deze weg een complimentje geven: “Goed gedaan!”

Kinderboekenweek
Het is alweer een tijdje geleden dat we de Kinderboekenweek hebben geopend én afgesloten. De
opening was op beide locaties samen met de leerlingen. Doel was natuurlijk om het lezen van
boeken door leerlingen te stimuleren. We kunnen terugblikken op leuke leesdagen met veel
aandacht voor het thema vriendschap.
Foto’s van de opening vindt u verderop in de nieuwsbrief bij de betreffende locaties.

Klasbord en privacy
Wij hebben van heel veel ouders de formulieren met de toestemming voor
publicatie van foto’s en video’s ontvangen. Bedankt hiervoor. Van enkele
ouders hebben we geen formulier ontvangen. Dit betekent wel dat wij geen
verantwoordelijkheid dragen wanneer uw kind toch een keer op de foto staat,
in de nieuwsbrief bijvoorbeeld.
Verder willen we nog ten aanzien van Klasbord meedelen dat dit niet door ons wordt gezien als
sociale media. Klasbord is een besloten medium. Deelnemers zijn alleen de ouders van de groep.
Heeft u nog vragen over Klasbord en de privacy, loop dan even binnen bij de directie.

Afname tevredenheidsonderzoeken
In de maand november worden de tevredenheidsonderzoeken afgenomen. Dat gebeurt op alle
scholen van stichting LiemersNovum. U zult hierover een mail ontvangen waarin staat wat u precies
moet doen. We hopen dat heel veel ouders (eigenlijk hopen we natuurlijk alle ouders) deze
vragenlijst zullen invullen. Het geeft ons op school een goed beeld hoe ouders over de school
denken. Dus wanneer u de mail ontvangt hierover, graag zo snel mogelijk de vragenlijst invullen.
Alvast bedankt.
Ook alle leerkrachten en de leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8, zullen vragenlijsten voorgelegd
krijgen waarmee we de tevredenheid van leerkrachten en leerlingen in kaart willen brengen.
Over de uitkomsten zullen we u via de nieuwsbrief informeren.

Oproep voor een chauffeur voor leerlingenvervoer
Omdat een van onze twee vaste chauffeurs ander werk heeft gevonden, zijn we op
zoek naar een chauffeur die vanaf de Kerstvakantie bereid is om twee kinderen
vóór schooltijd uit Spijk naar De Tragellijn te brengen en na schooltijd weer terug. De kinderen
hebben vorig schooljaar de taalklas bezocht en krijgen in 2018-2019 nog extra taal- en
woordenschatlessen op De Tragellijn. De benzinekosten worden vergoed en de werkmomenten zijn
in overleg met de andere chauffeur. Heeft u belangstelling, loop dan even binnen bij de directie.

Locatie De Tragellijn
PBS
De komende weken geven we in de kleutergroepen lessen over goed toiletgebruik
en belonen dit met muntjes. In de groepen 1 t/m 3 staat deze regel de hele maand
november centraal. Zo is er voor de onderbouw meer tijd en ruimte om zich de
regels eigen te maken.
In de andere groepen besteden we aandacht aan “stop-loop-praat” en de regels op
het schoolplein. Hieronder kort informatie over STOP-LOOP-PRAAT.

De theorie die hier onder ligt:
De reden van het gedrag van de pester is meestal aandacht en soms de angst om zelf gepest te
worden. De rol die omstanders hierin vervullen is essentieel. Aandacht van omstanders bestaat uit:
– lachen om iemand die gepest wordt
– toekijken en niets doen
– in discussie gaan met iemand die pest.
Aandacht van de gepeste wordt gegeven door huilen, boos worden. Je geeft zo ‘zuurstof’ aan de
pester, deze krijgt zo de aandacht die hij/zij wil.
Wij leren de leerlingen 3 routines, middels gedragslessen:
1. Les voor het aanleren van de routine ’STOP-LOOP-PRAAT’
2. Les voor het aanleren van de routine ’Reageren op het stop-signaal’
3. Les voor het aanleren van de routine ’STOP-LOOP-PRAAT’ voor omstanders
De kinderen leren in de les hoe ze pestgedrag kunnen stoppen:
- als iemand vervelend doet tegen jou of iemand anders: zeg duidelijk ‘STOP, hou op’
- herhaal en oefen een effectief stopteken:
- duidelijk handsignaal
- duidelijke stem.
Soms stopt het vervelende gedrag niet, ook als je duidelijk STOP, hou op hebt gezegd.
Wanneer dit gebeurt ‘LOOP weg!’ De kinderen leren dat weglopen de ‘zuurstof weghaalt bij de
kaars’.
Wanneer weglopen ook geen effect heeft (bijv. de pester loopt je achterna) dan leren de kinderen
hulp te halen van een volwassene (PRAAT). Wanneer je hulp vraagt is het geen klikken maar “hulp
vragen”, als je eerst stop hebt gezegd en weg bent gelopen.

Kinderboekenweek op De Tragellijn
Nadat alle leerlingen in de aula bij elkaar waren gekomen, werd de aftrap gegeven van de
Kinderboekenweek door het vertonen van het Kinderboekenweekfilmpje van Kinderen voor Kinderen
en het voorlezen van een gedicht over vriendschap.

Alle leerkrachten presenteerden daarna het voorleesboek van de klas.
Tijdens de Kinderboekenweek werd ook een succesvolle
kinderboekenruilmarkt georganiseerd. Bij de afsluiting stonden van iedere
groep twee leerlingen op het podium om mee te dansen op het lied van
Kinderen voor Kinderen. Hiervan heeft iedereen genoten! Nu maar hopen
dat de leerlingen het lezen van boeken nog leuker vinden.

Oproep voor hulp bij de lunchpauze
Wij zijn op zoek naar iemand die tijdens de lunchpauze ons team wil komen versterken. De
werktijden zijn van 11:45- 12:45 uur en hiervoor geven we een kleine vergoeding. U mag zelf
aangeven hoe vaak u kunt helpen. Dat mag 1 x per week zijn, maar ook vaker.
Vindt u het leuk om de kleuters te helpen bij het eten en het buitenspelen, of om toezicht te houden
op het buitenspelen in de groepen 3/4/5 en 6/7/8, loop dan even binnen bij de directie. Kent u
iemand die dit ook wel zou willen doen en geen ouder is van deze school, geef dit door aan de
directie.

Controles door politie na vernieuwing weg
We hebben inmiddels begrepen van de politie dat ze regelmatig zullen controleren
of automobilisten en ouders zich aan de regels houden. Er zal extra gelet worden op
hard rijden, de auto keren via de centrale oversteek of tussen de geparkeerde
auto’s door, kinderen uit de auto laten stappen op de centrale oversteek, enzovoort.
Bij de gemeente is een verzoek neergelegd om de centrale oversteek veiliger te maken, door
belijning, bebording of een extra hek. Kinderen steken nu zomaar over omdat de stoep doorloopt. De
gemeente heeft nog geen aanpassingen gedaan. Ze hebben ook nog geen uitneembare paal
geplaatst in het hekwerk langs de stoep zodat ambulance of brandweer toegang hebben tot het
plein.

Ouderkalender in andere vorm op de website
We hebben regelmatig beveiligingsproblemen met de maandkalender op de website. Uiteindelijk
hebben we besloten om de ouderkalender als PDF op de website te plaatsen. U kunt de hele
jaarkalender via de website downloaden onder het menu ouders bij ouderkalender.

Oudergesprekken november
Voor groep 3 en de groepen 5 tot en met 7 worden op 15 en 20 november weer oudergesprekken
gepland. Voor groep 8 zijn dit voorlopig adviesgesprekken. Deze week willen we de planning voor de
oudergesprekken digitaal klaarzetten zodat u met ingang van komend weekend weer zelf uw
afspraak kunt maken via www.schoolgesprek.nl. Houd uw mail hiervoor in de gaten. Inplannen kan
ook op uw mobiel. We willen alle ouders er op wijzen dat we er vanaf de herfstvakantie van uitgaan
dat alle ouders zelf hun gesprek digitaal inplannen. Lukt dit om een of andere reden niet, dan zult u
zelf naar de leerkracht moeten gaan om dit aan te geven en alsnog een afspraak te maken. De
leerkrachten plannen geen ouders meer in die zich niet hebben ingeschreven voor een gesprek.

Oproep ouder voor controleren van de kas van de oudervereniging
De oudervereniging is een Stichting waarvan alle ouders automatisch lid zijn als ze
hun zoon en/of dochter op De Tragellijn inschrijven. Alle ouders betalen een
vrijwillige ouderbijdrage voor de verschillende activiteiten van € 25 per kind. Dit geld
komt binnen op de rekening van de oudervereniging. De oudervereniging is als Stichting verplicht om
de kas te laten controleren door een van de leden van de stichting, een van de ouders dus. Wie van
de ouders wil een uurtje uittrekken om de uitgaven en inkomsten te controleren van afgelopen
schooljaar? U kunt zich melden bij de directie of bij de oudervereniging. Stuur daarvoor een mailtje
naar: oudervereniging@tragellijn.nl

Bag2school
Ook dit schooljaar doen we weer mee met de inzamelingsactie van kleding.
Deze zal plaatsvinden in de week van 8 tot en met 12 april.
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 in de week van 8 tot en met 12 april.
Alvast bedankt.

Locatie Willibrordus
Kinderboekenweek op de Willibrordus
De Kinderboekenweek werd op het schoolplein geopend door
meester Frank. Voordat de leerlingen naar binnen gingen las hij
een verhaal voor uit een boek met allerlei verhalen over
vriendschap. Daarna was het de beurt aan juf Judy. Zij las een
verhaal voor van Pipi Langkous en de ontmoeting met Tommie en
Annika. Dit was een leuk verhaal voor alle leerlingen, van groep 1
tot en met groep 8. In de groepen is er veel aandacht besteed
aan vriendschap en lezen. We hopen dat we nog meer leerlingen
aan het lezen hebben gekregen.

Groep 1, 2 en 3 maakt een boswandeling
Op woensdag 24 oktober gingen de leerlingen uit
groep 1/2/3 naar Koekendaal in Doetinchem voor
een boswandeling. ’s Morgens vroeg leek het weer
niet helemaal mee te willen werken, maar
gelukkig klaarde het op en werd het lekker weer
om te wandelen. De leerlingen hebben het erg
leuk gehad, veel gezien, ontdekt en veel gedaan.
Een fijn en leerzaam uitje. Hulpouders bedankt!

Oudergesprekken
In de week van 12 november zullen de voortgangsgesprekken voor de groepen 1 en 2, en de groepen
5 tot en met 7 plaatsvinden. Ook de voorlopig adviesgesprekken van groep 8 worden in deze week
gepland. Voor groep 3 worden de gesprekken later in het schooljaar gepland. De leerkrachten zullen
de ouders van tevoren benaderen voor een afspraak.

Agenda
Donderdag 1 november
Weekend van 3 en 4 november
Woensdag 7 november
Donderdag 8 november
Maandag 12 november
Maandag 12 november
Week van 19 november
Woensdag 21 november

Marion in Spijk
Start digitaal inschrijven oudergesprekken De Tragellijn
Marion tot 11.00 uur in Spijk
Marion, Marjo en Liliane ’s morgens afwezig ivm bijeenkomst
van het Samenwerkingsverband
Volgende nieuwsbrief
Marjo en Liliane afwezig i.v.m. studiedag IB
Start tevredenheidsonderzoeken Willibrordus en De Tragellijn
Studiedag team
Alle leerlingen Willibrordus en De Tragellijn vrij

Jarig
Kayleigh 7
Quincy 1/2A
Daisy 6
Noëlle 8
Twan 8

Van harte gefeliciteerd en een
hele fijne dag!
Nieuwe leerlingen
Lucy in groep WB1/2/3

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

