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Algemeen
Dit is een speciale decembereditie van de nieuwsbrief.
Sinterklaas op bezoek op de Willibrordus en De Tragellijn
December is ieder jaar weer een gezellige maand. Wel superdruk! Eerst komen er strooipieten en
rommelpieten langs, dan komt Sinterklaas op bezoek en de dag erna komen de kerstversieringen al
weer uit de kast. Op dit moment is iedereen al weer bezig met het gezellig maken van de groep voor
Kerst.
Het bezoek van Sinterklaas aan beide scholen was leuk en gezellig. Hieronder een kleine impressie
van het bezoek van de Sint op beide locaties.

Locatie De Tragellijn
Kerstviering (donderdagmiddag 20 december vrij vanaf 12:30 uur)
We vieren dit jaar het kerstfeest op donderdag 20 december.
De dag ziet er als volgt uit:
De kinderen komen op de gewone tijd naar school. Om 11:30 uur hebben we een gezamenlijke
kerstviering in de aula. Er wordt door het team een kerstverhaal voorgelezen en samen zingen
we kerstliedjes. In de ochtend gaan de leerlingen ook hun eigen klas gezellig maken voor het
kerstbuffet. De school duurt die dag tot 12:30 uur daarna zijn de leerlingen vrij tot 16:30 uur.

Om 16:30 uur mogen de kinderen naar binnen naar de eigen groep. De kinderen houden hun jas aan.
De hapjes mogen dan ook naar binnen worden gebracht. Ouders mogen daarna weer naar buiten en
op het grote schoolplein verzamelen bij de hoofdingang. Graag een beetje achteraan op het plein,
want de kinderen verzamelen zich met hun groep rond de haan.
Om 16:35 uur komen de groepen naar buiten, via de rode loper.
Om 16:45 uur zingen we met zijn allen het kerstliedje “samen warm gezellig”. Ouders hebben de
tekst van het liedje gehad en worden uitgenodigd om hierbij mee te zingen.
Om 16:50 uur gaan de groepen weer naar binnen en wordt er in iedere groep een kerstfoto gemaakt
door de oudervereniging.
Om 17:00 uur beginnen de kinderen in de groep met het kerstbuffet, dit duurt tot 17:45 uur.
Van 17:10 tot 18:15 uur kunnen ouders terecht op de Kerstmarkt in de aula. Meer informatie over
de Kerstmarkt vindt u bij ‘nieuws van de oudervereniging’.
De kinderen nemen op donderdagmorgen een bord, een beker en bestek mee.
De kinderen van de groepen 1 t/m 6 worden na afloop door de ouders in de klas opgehaald.
Eten dat overblijft in de klas geven we mee terug.

Kerstbuffet
Al jaren genieten de kinderen van een heerlijk hapjesbuffet. Hapjes die u gezellig samen of alleen
hebt gemaakt. Zonder uw hulp is dit hapjesbuffet niet mogelijk.
Op woensdag 12 december hangt een lijst bij de groepen, waarop u kunt aangeven wat u wilt maken
voor het buffet. De lekkernijen kunnen op donderdag 20 december om 16.30 uur in de klas worden
gebracht.
Het goede doel dit jaar: de Voedselbank.
In de gemeente Zevenaar zijn veel gezinnen die niet of nauwelijks kunnen rondkomen en gebruik
maken van de Voedselbank. Wij willen hier, net als vorig jaar, op school aandacht aan besteden
tijdens de kersttijd. Wij willen u vragen om tijdens het halen van uw boodschappen aan deze
gezinnen te denken en voor hen iets mee te nemen.
In principe kan de Voedselbank alles gebruiken, zoals broodbeleg, potten of blikken met groente,
fruit of sauzen, pasta, frisdranken, koeken, etc. Daarnaast zijn toiletartikelen en wasmiddelen ook
welkom.
Uw kind mag de spullen voor de Voedselbank vanaf woensdag 12 december t/m dinsdag 18
december meenemen naar school. In iedere klas wordt een plek ingericht waar de boodschappen
kunnen worden neergelegd. De producten worden door de Voedselbank opgehaald.
Mede namens de Voedselbank alvast hartelijk bedankt.
Kerstkaarten van leerlingen
Als er kinderen zijn die aan elkaar kerstkaarten willen geven, moet dat buiten school
om gebeuren. In de klas mogen door kinderen dus geen kerstkaartjes uitgedeeld
worden! Hiermee willen we voorkomen dat andere kinderen zich verplicht voelen om
ook kaarten te geven en om te voorkomen dat er kinderen zijn die geen kaart krijgen.
We hopen dat u hiervoor begrip zult hebben en daar naar wilt handelen.

Nieuws van de oudervereniging:
Kerstmarkt
Donderdag 20 december genieten de leerlingen van een kerstdiner in de klas. Maar ook ouders en
verzorgers kunnen genieten! Want als de leerlingen aan het dineren zijn, zorgt de oudervereniging
ervoor dat ouders kunnen eten, drinken en genieten op de gezellige kerstmarkt. In de aula staan
kramen waar je allerlei lekkers kan kopen, zodat je niet naar huis hoeft tussendoor. Er zijn mooie
spullen te koop zoals spellen en (kerst)decoratie. Ouders kunnen meedoen aan leuke spellen als ze

dat willen en er is een loterij met geweldige prijzen. Ruim tien ondernemers hebben al een cadeau of
bon ter beschikking gesteld. Dus wil je een jaar gratis sporten bij NLG, een pakket van Coöp winnen
of lunchen bij Villa Copera? Zorg dat je de kerstmarkt niet mist. De opbrengst van de kerstmarkt gaat
naar de oudervereniging, zodat deze volgend jaar nog meer leuke activiteiten kan organiseren. Zodra
de kinderen om 17:45 uur klaar zijn met hun diner, kunnen ze met ouders ook nog even op de
kerstmarkt blijven; deze is geopend tot 18:15 uur.

Helpende handjes gezocht
De oudervereniging zoekt hulp bij het op- en afbouwen van de kerstmarkt. Daarmee wordt
donderdag 20 december begonnen rond 13.00 uur en het afbouwen gebeurt rond 18:30 uur. Heb je
een uurtje tijd, dan lezen we dat graag via een mailtje aan: oudervereniging@tragellijn.nl Alvast
bedankt!!

Locatie Willibrordus
Kerstviering 2018 (donderdagmiddag 20 december vrij vanaf 12:30 uur)
De kerstviering 2018 staat voor de deur, nog een paar nachtjes slapen en dan is het weer zover.
Zoals afgelopen jaar willen wij alle ouders en verzorgers vragen om samen met de ouderraad en het
team voor een onvergetelijke kerstmaaltijd te zorgen.
Het zal geweldig zijn als elke leerling een klein aantal eenvoudige hapjes van thuis mee kan brengen.
Het maken van deze hapjes hoeft weinig tijd en geld te kosten. Heb je geen inspiratie? Er zijn talloze
recepten op internet te vinden. Google hiervoor kerstlunch op school of kerstmaaltijd op school en je
hebt een groot aantal sites met eenvoudige maar geweldige ideeën. Wij vragen u alleen om geen
snoep of chips mee te geven. In de gang hangen wij een lijst waar de kinderen op kunnen schrijven
wat ze van thuis meenemen. Voor vragen kunt u altijd terecht bij de ouderraad of bij de
leerkrachten. De hapjes kunnen de hele dag t/m 16:45 uur op school worden gebracht.
Na de kerstviering maken de kinderen een tocht door Spijk en worden door een aantal ouders van de
ouderraad en hun leerkrachten naar huis gebracht. Het zou erg geweldig zijn als er lichtjes in de
voortuinen branden.

Het programma op 20 december is als volgt:
16:50 uur
Verzamelen van de kinderen op het schoolplein
17:00 uur
De kinderen mogen naar binnen en luisteren naar een kerstverhaal.
17:30 uur
De kinderen mogen naar het feestelijk aangeklede lokaal waar het kerstmenu voor ze klaar staat.
18:00uur
De kinderen wandelen samen met ouders van de ouderraad en hun leerkrachten door Spijk en
worden naar huis gebracht.
Op vrijdag 21 december zijn de leerlingen ’s middags vrij.

Agenda
Maandag 10 december

Dinsdag 11 december
Woensdag 12 december
Donderdag 13 december
Vrijdag 14 december
Donderdag 20 december

Vrijdag 21 december
24 december t/m 4 januari

Groep 8 De Tragellijn kennismakingslessen op het Liemers College
Groepen Willibrordus naar archeologische tentoonstelling in
dorpshuis
Juf Armine met zwangerschapsverlof. Juf Ellen en juf Stefanie komen
vervangen.
Pastor op bezoek op DeTragellijn en Willibrordus
Pastor op bezoek op De Tragellijn
Marion directeurenoverleg
Marion ’s morgens in Spijk
Leerlingen De Tragellijn om 12:30 uur vrij
Leerlingen Willibrordus ’s middags vrij
Kerstviering beide locaties
Leerlingen De Tragellijn om 12:30 uur vrij
Leerlingen Willibrordus ’s middags vrij
Kerstvakantie. Alle leerlingen vrij

Het team van
De Tragellijn en
Willibrordus wenst
iedereen fijne
feestdagen en een
goede start in 2019!

Jarig
Kaithlynn 8
Frederique WB 4/5/6
Yanou 6
Syenna 4
Sophia 3
D`anne 1/2b
Emily 4
Wesley 8
Kyana 8
Zamzam 3
Helin 7
Amy 5
Maysam 7
Indy 1/2b
Bailey 7

Ismael 6
Danique 4
Silke 8
Shania 7
Kiki 7
Bob 1/2b
Jayden 1/2b
Maximilian WB 7/8
Lawin WB 1/2/3
Jayden 1/2a
Jina 1/2a
Danique 5
Youssef 3
Stacey 3

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag!

Nieuwe leerlingen
Mack WB 1/2/3

Wij wensen jou en jouw ouders
een fijne tijd op onze school.
Van harte welkom!
Externe instanties: secretariaat rk kerk Liemers, oecumenische werkgroep
Oecumenische adventsdienst
De oecumenische werkgroep organiseert dit jaar weer een speciale adventsdienst op zaterdag 15
december.
Vooraf aan de dienst zal er een inloop zijn bij de ingang van de kerk, met volop licht en 'vurige'
warmte. Je kunt elkaar ontmoeten bij een heerlijke kop chocolademelk of voor de liefhebber een
beker glühwein. Bovendien zal dit begeleid worden door de prachtige klanken van de
midwinterhoornblazers.
De dienst zal ook voor kinderen aantrekkelijk gemaakt worden, en zij zijn dan ook van harte welkom!
Waar; Katholieke Kerk in Lobith
Wanneer; zaterdag 15 december vanaf 18.30u, dienst begint om 19.00u.

Kerstviering in de Andreaskerk te Zevenaar. Jij komt toch ook?
Maandag 24 december wordt er weer een kerstviering gehouden in de Andreaskerk voor families
met kinderen tot 6 jaar. Deze viering duurt van 17.00 uur tot 17.40 uur. De kerk gaat om 16.30 uur
open. In verband met de veiligheid vragen wij de ouders om (indien mogelijk) zonder of met een
inklapbare buggy te komen. Heb je een babypop? Dan mag je die ook meenemen, gewikkeld in een
mooie doek of een mooi dekentje. Je babypop is dan voor even een kerstkindje! Uiteraard mag je
ook verkleed komen als een figuur uit het kerstverhaal. Dus bijvoorbeeld als herder, koning, engel of
schaap.
Wij hopen jullie allemaal te verwelkomen, want:
Er is een kindje geboren!

