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Algemeen
Studiedag 21 november
Vorige week hebben de leerkrachten van beide locaties weer een
training gehad om verder stappen te zetten om een “The Leader in
Me” school te worden. Wat heel fijn is aan dit programma is dat het
goed aansluit bij ons programma voor gedrag: Positive Behaviour Support (PBS).
Tijdens deze studiedag hebben we kennis gemaakt met eigen leiderschap. Dat gaat over het beste uit
jezelf halen, om daarmee het beste uit anderen te halen. Je kijkt dan eerst waar je tevreden over
bent en waarom. Daarna kijk je waar zelf je nog kunt verbeteren, nog kunt groeien. Met deze kennis
hebben we geprobeerd om met zijn allen tot een omschrijving van leiderschap te komen. Door eerst
een soort woordweb te maken rond leiderschap. Daarna heeft iedere leerkracht voor zichzelf drie
woorden uit het woordweb gekozen die voor hem of haar meest belangrijk zijn. In tweetallen
werden de drie woorden naast elkaar gelegd en moesten er opnieuw drie woorden uitgekozen
worden. Dit was toch wat lastiger, maar met gewoonte vijf, eerst begrijpen en dan begrepen worden,
werd het wel gemakkelijker. Uiteindelijk hebben we in 3 groepen nog weer drie woorden gekozen
en kregen we de volgende opdracht : wat kan een leerling na 8 jaar bij ons op school wanneer we het
hebben over eigen leiderschap. We zijn dus bezig geweest met de visie. Dat zou bijvoorbeeld kunnen
betekenen dat leerlingen bijvoorbeeld zelf een activiteit kunnen opzetten en uitvoeren, maar ook dat
leerlingen heel goed weten van zichzelf aan welke leerdoelen ze moeten werken en hoe ze deze het
beste kunnen bereiken. Hier gaan we de komende tijd mee verder. We houden u op de hoogte.
Kleutertoetsen
De overheid heeft aangegeven dat kleuters niet meer getoetst
mogen worden met ingang van 2020-2021. Wij stoppen dit
schooljaar al met het afnemen van de CITO toetsen bij de kleuters.
Wel zullen we onze observatielijsten, die we blijven gebruiken in de
kleutergroepen, nog eens goed bekijken. Hebben we daarmee voldoende informatie om een
duidelijk beeld te krijgen van de ontwikkeling van een kleuter. Misschien moeten we hier en daar iets
aanpassen.
Herinnering informatieavond Integraal Kind Centrum
Om alle ouders en belangstellenden, maar ook personeel van Humanitas en De Tragellijn kennis te
laten maken met de werkwijze van Zonnekinderen, organiseert de school een informatieavond op

dinsdag 27 november om 20:00 uur. Tijdens deze avond zal een medewerker van Zonnekinderen een
presentatie geven over de werkwijze van Zonnekinderen. We zullen alle ouders via de mail een
uitnodiging sturen. Belangstellenden zijn ook welkom!
Herinnering tevredenheidsonderzoek
Ouders hebben afgelopen week een mail gehad van DUO onderwijsonderzoek met daarin een link
naar de vragenlijst. Denkt u er nog aan om de vragenlijst in te vullen? Bedankt!

Herinnering van de medezeggenschapsraad (MR)

Gezocht:
Een ouder die zitting wil nemen in de medezeggenschapsraad
Op dit moment bestaat onze medezeggenschapsraad uit:
Team
Frank Hendriksen (Leerkracht Willibrordus)
Marieke Huls (Leerkracht De Tragellijn)
Britt Willemsen (Leerkracht De Tragellijn)
Ouders
Rob Goris (ouder Willibrordus)
Simone Bruns (ouder De Tragellijn)
Er is ruimte ontstaan binnen de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Daarom zijn wij op
zoek naar een gemotiveerde ouder die zich hiervoor beschikbaar wil stellen.
Wat vragen wij van u?
 Interesse in schoolbeleid en schoolregels.
 Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken).
 Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 5 à 6 keer per jaar). De vergaderingen zijn
op dinsdagavond of donderdagavond van 18:30 – 20:00 uur.
 Een kritische én open houding.
Lijkt het u wat om de MR te komen versterken?
Mail dan vóór 30 november naar bwillemsen@tragellijn.nl
Stel uzelf kort voor en geef uw motivatie aan.
Indien u nog vragen heeft dan kunt u terecht bij een van de MR leden. Mochten meerdere ouders
zich aanmelden, dan vindt er een verkiezing plaats.

Locatie De Tragellijn
PBS
Bij de kleuters en in groep 3 staat de volgende les centraal in de maand december: ik
geef deze maand lessen over goed gedrag bij vieringen en beloon dit met muntjes.
In de groepen 3 tot en met 8 hebben we de komende twee weken twee lessen. Eerst
een les over het gedrag in de gymzaal en de kleedkamers. Daarna een les met uitleg
over de reactieprocedure en hoe we deze inzetten.
Een voorbeeld van een reactieprocedure
1. Vraag naar of herinner de leerling aan de gedragsverwachting.
‘André, wat is de verwachting over de toon waarop je praat in de gang?
Precies, op de gang praat je op een rustige toon (pinkstem). Praat nu op een rustige toon alsjeblieft.’
2. Geef de leerling een keuze
‘André, je schreeuwt nog steeds. Of je loopt naast mij (consequentie) of je praat
nu op een rustige toon’. Ik weet dat je slim kunt kiezen!
3. Geef een consequentie wanneer het gedrag nog steeds niet goed is
‘Oké. Je houdt je nog steeds niet aan de verwachting, je loopt nu bij mij’.
4. Loop weg
Loop weg. Hiermee voorkom je discussie en escalatie. De leerling heeft kort de tijd om bij je te
komen lopen.
Opmerking 1: geef de leerling na iedere stap 5-10 seconden de tijd om te reageren. Dit heeft hij/zij
nodig om te kunnen schakelen.
Opmerking 2: Over = over. Als de leerling de consequentie heeft uitgevoerd dan is het klaar en krijgt
hij of zij een nieuwe kans.
Derde kleutergroep
De begroting is nagenoeg rond en we kunnen nu al meedelen dat we na de voorjaarsvakantie
kunnen starten met een derde kleutergroep. We hebben vorig schooljaar hiermee ervaring opgedaan
en zullen het op dezelfde manier gaan oppakken. Ouders worden tijdig over de voortgang
geïnformeerd.
Sinterklaas is weer in het land
Sinterklaas heeft weer een drukke tijd. Hij heeft ons alvast laten weten dat de leerlingen in de
groepen 1 tot en met 5 van De Tragellijn op 3 december hun schoen mogen zetten. Wilt u op 3
december aan de kinderen van groep 3 t/m 5 een schoen meegeven? De kinderen van groep 1 en 2
maken zelf op school een schoentje. We hopen natuurlijk dat er op 4 december iets in zit. Dan pas
mag de schoen weer mee terug naar huis. Houd voor meer informatie Klasbord in de gaten.
De aankomst van Sinterklaas op 5 december is ook dit jaar weer een verrassing. Voor de ouders die
mee willen genieten van de aankomst, u kunt meekijken vanaf de stoep aan de overkant van de
Graaf Ottoweg. Aan de kant van school, achter het hek zullen de leerlingen Sinterklaas opwachten.
Fietsverlichtingsactie
Het zijn weer donkere dagen en wij vinden het belangrijk dat fietsers goed zichtbaar zijn in
het verkeer. Dit jaar hebben vrijwilligers uit Zevenaar van Veilig Verkeer Nederland
aangeboden om de verlichting van de fietsen te controleren op de basisscholen. Dit is gebeurd op

maandag 19 november. De fietsen van leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 werden hierbij
gecontroleerd.

Locatie Willibrordus
Sinterklaas is weer in het land
Sinterklaas heeft weer een drukke tijd. Hij heeft ons alvast laten weten dat de
leerlingen van de Willibrordus op dinsdag 27 november hun schoen mogen zetten.
De groepen 1/2/3 en 7/8 zorgen zelf voor een geknutselde schoen of een
sportschoen. Wanneer uw kind in groep 4/5/6 zit, wilt u dan op 27 november een
schoen meegeven aan uw kind(eren)? We hopen natuurlijk dat er de volgende
ochtend iets in zit. Houd voor meer informatie Klasbord in de gaten.

Agenda

Maandag 26 november
Dinsdag 27 november

Woensdag 28 november
Donderdag 29 november
Vrijdag 30 november
Maandag 3 december
Woensdag 5 december
Donderdag 6 december
Maandag 10 december

Marion naar directieoverleg LiemersNovum
Pietenochtend groepen 1 en 2 De Tragellijn
Bij goed weer start aanleg zandbak DeTragellijn
20.00 uur informatieavond over IKC in de aula
Groep 7 De Tragellijn naar technieklokaal
Marion ’s morgens in Spijk
Liliane en Marjo naar overleg Intern Begeleiders van LiemersNovum
Marion afwezig
14.00 uur overleg leerlingcommissies
Groep 6 De Tragellijn ’s middags naar technieklokaal
Sinterklaas op school.
Groep 7/8 Willibrordus naar technieklokaal
Marion in Spijk
Volgende nieuwsbrief

Jarig
Chelsey 1/2a
Jamie 1/2b
Julian 3
Nomi WB 1/2/3

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag!
Nieuwe leerlingen
Hedwig 1/2a

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

