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Algemeen
Herinnering betaling ouderbijdrage
Nogmaals een dringende oproep om de ouderbijdrage te betalen. Anders zullen we genoodzaakt zijn
om activiteiten te schrappen of minder groots uit te pakken. Ook al is de bijdrage vrijwillig, als school
kunnen we niet zonder.
Muzieklessen op school
In groep 4, 5 en 6 is vanaf de herfstvakantie gestart met muzieklessen. In groep 4 wordt al een
behoorlijk deuntje gefloten op de blokfluit. In de groepen 5 en 6 leren de leerlingen de eerste
beginselen van het spelen op een instrument. Op donderdagmiddag is er volop muziek in school.
Leerlingen van de Willibrordusschool in Spijk uit de groepen 5 en 6 doen ook hieraan mee.
Op 11 april is ’s middags de eindpresentatie onder leiding van de muziekdocenten. Dan zullen alle
leerlingen uit de groepen 4, 5 en 6 én uit de groepen 5 en 6 van de Willibrordus, samen een
muziekconcert geven. Noteer deze datum in uw agenda! Afgelopen jaren waren dit mooie concerten.
Proeftoets voor groep 8
De centrale eindtoets voor groep 8 is afgelopen week als proeftoets gedaan, de DIA toets. Een
proeftoets doen we om te kijken of alles goed verloopt op de chromebooks en om leerlingen te laten
wennen aan de vraagstelling en de werkwijze. Deze proeftoets hebben we in beide groepen 8 gedaan
en is goed verlopen.

Locatie De Tragellijn
Telefonische bereikbaarheid De Tragellijn
Sinds kort hebben wij een nieuwe telefooncentrale. Er zijn wat opstartproblemen. Als u geen gehoor
krijgt als de telefoon wordt opgenomen, probeert het dan nogmaals. Er wordt aan gewerkt.
PBS

-

Dit keer eens geen uitleg van de lessen. Deze keer willen we graag wat successen
delen die wij meemaken met de leerlingen. Tijdens de bordsessies (korte
teamvergaderingen) delen we iedere keer met elkaar welke successen we hebben
meegemaakt.
De volgende successen zijn de afgelopen weken gedeeld:
er wordt goed zelfstandig gewerkt in de aula
de leerlingencommissies doen hun werk supergoed en vergaderen ook erg goed

-

de ontruimingsoefening is goed verlopen, de school was nog nooit zo snel ontruimd
leerkrachten die actief meedoen in de pauze op het plein
een leerling die voor het eerst “stop hou op” zegt en ziet dat het werkt
fijn om een compliment, dus een muntje, te krijgen van een leerling uit de PBScommissie
de leerlingencommissie rondleiding doet het supergoed en krijgt veel complimenten van
nieuwe ouders

Derde kleutergroep
Vanaf 7 maart wordt de derde kleutergroep gevormd. Anne van de
Meeberg gaat deze groep draaien. Vorig schooljaar heeft zij ook in de
derde kleutergroep gestaan. Woensdag 20 februari gaat de brief met de
indeling van de kinderen mee naar huis. Op dit moment zijn we druk met
de indeling van de groepen. Bij de oudergesprekken van 21 en 26
februari kan de indeling ook met de leerkracht besproken worden. Vorig jaar hebben we een
informatieavond georganiseerd om de keuze voor 3 kleutergroepen uit te leggen en hoe we tot
verdeling van de kleuters zijn gekomen. We willen nu ook graag weten of ouders behoefte hebben
aan een informatieavond. Hiervoor heeft u onlangs een mail ontvangen.
Opgeven voor de oudergesprekken
U kunt weer inschrijven voor de oudergesprekken. In groep 8 zijn dit de gesprekken over het
voorlopig advies. De oudergesprekken voor groep 1 t/m 7 zijn op 21 en 26 februari, de
adviesgesprekken op 19, 20 en 21 februari. Op 14 februari krijgen de leerlingen van groep 3 tot en
met 8 het rapport mee naar huis.
U kunt weer zelf uw afspraak 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 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. Dus schrijf in!
Hek geplaatst aan de Graaf Ottoweg
Inmiddels is bij de oversteek een hek geplaatst aan de zijde van school om ouders en leerlingen er op
te attenderen dat er een weg overgestoken moet worden. Aan de overkant wordt voorlopig geen hek
geplaatst, men wil eerst de situatie aanzien nadat de stoep aan de overkant klaar is.
Het hek ter hoogte van het kleuterplein kan alleen in noodgevallen open worden gezet voor
brandweer of ambulance. Deze kunnen dan het schoolplein op rijden.
Volgende week wordt gestart met het aanplanten van struiken. Dan zal het parkeren buiten de
parkeerplaatsen ook niet meer mogelijk zijn. Bij de oversteek staan nu ook twee bloembakken die
gevuld zullen worden met planten. Voor ouders, die voor de school parkeren is het de bedoeling om
met hun kinderen via de stoep, over te steken bij de bloembakken.
Ouders die hun auto voor de school niet kwijt kunnen, moeten een stukje doorrijden en elders een
plek zoeken. Bij de scouting aan de Tragelweg zijn vaak nog parkeerplekken over, daar is ook een
ingang naar het schoolplein.
Achtergebleven spullen van Kerst
Er staan nog borden en schalen in de koffiekamer. Overgebleven van de kerstmaaltijd. Van wie zijn
deze schalen of borden? Kom ze even ophalen.

Donderdag 14 februari werkzaamheden Ziggo
Donderdag 14 februari verricht Ziggo werkzaamheden in de buurt van onze school aan
kabels om de verbinding te verbeteren. Dit betekent dat op die dag internet en
telefoon af en toe kunnen uitvallen. Wij kunnen dan telefonisch moeilijker bereikbaar zijn.

Carnaval op De Tragelburcht
Nog maar even en het carnavalsfeest gaat weer beginnen. Dit jaar zal carnaval iets anders gevierd
worden dan voorgaande jaren. Het programma is iets aangepast. Hieronder volgt een kort overzicht
van alle activiteiten:
Op donderdag 28 februari zal De Tragellijn officieel veranderen in De Tragelburcht. De prins(es), de
adjudant en de leden van De Raad van Elf worden voorgesteld aan alle leerlingen.
Op vrijdag 1 maart mogen alle kinderen verkleed
naar school komen. De groepen 1 t/m 3 hebben
een eigen programma met onder andere een
modeshow waarbij de kinderen hun outfit
kunnen showen. Voor de groepen 4 t/m 8 is er
een playbackshow. Van elke groep zijn er twee
optredens. De jury kiest drie acts die de school
‘s middags mogen vertegenwoordigen bij
‘Tollusland got talent’ in het Gildehuis.
Om 12:00 uur krijgen we bezoek van Prins
Denny den Eerste en zijn gevolg. Ze komen in de aula samen met groep 1 t/m 3 en de prins of
prinses. Daarna lopen ze een stuk mee met de optocht.
Dit jaar starten we tussen 12:30-12:45 uur met een bontgekleurde carnavalsoptocht. U bent van
harte welkom om naar de optocht te komen kijken. De route van de optocht is als volgt: school
Gr.Ottoweg Willem v. Gulikstr,  Jan v. Kleefstr. Gr.Reinaldstr. Gr.Ottoweg  Nwe.Komstr.
 Gildestr. Hertog Eduardstr.  Gr.Ottowegschool.
De leerlingen mogen op deze dag alleen serpentines meenemen. Spuitbussen, stinkbommen en
confetti zijn verboden. Voor de pauzes neemt iedereen, zoals altijd, eten en drinken mee.
Carnavalsvereniging Het Olde Tollus viert na schooltijd, samen met de kinderen van Lobith en
Tolkamer, verder feest in het Gildehuis. Iedereen is welkom bij ‘Tollusland got talent’ van 15:01 –
17:01 uur. In de zaal zijn spuitbussen met confetti en stinkbommen verboden.
Wij wensen iedereen gezellige carnavalsdagen,…Alaaf, Alaaf, Alaaf.

Locatie Willibrordus
Betaling ouderbijdrage
U heeft al eerder in deze nieuwsbrief kunnen lezen dat de ouderbijdrage nog niet van iedereen
binnen is. Vooral voor de Willibrordus doen we mede namens de ouderraad een verzoek om deze
bijdrage te betalen. Met weinig leerlingen is de pot geld voor leuke activiteiten al klein en op dit
moment is deze pot nagenoeg leeg. Dat betekent dat activiteiten zoals de carnaval en de laatste
schooldag in gevaar komen. Simpelweg omdat het niet kan worden betaald. Dus nogmaals een

dringende oproep om te betalen, gun de kinderen mooie activiteiten georganiseerd door de
ouderraad.

Donderdag 14 februari geen internet
Donderdag 14 februari verricht Ziggo werkzaamheden in Spijk aan kabels om de
verbinding te verbeteren. Dit betekent dat wij die dag geen internet zullen hebben. Er
is wel gewoon school, maar wij zijn dan niet telefonisch bereikbaar.

Rapport mee en oudergesprekken
In de week van 18 tot en met 22 februari gaat het rapport mee naar huis. Dan zijn ook de
adviesgesprekken voor groep 8 en de oudergesprekken in groep 1 t/m 7. Ouders worden hiervoor
benaderd door de leerkrachten.

Agenda
Deze week inschrijven oudergesprekken De Tragellijn
Dinsdag 12 februari
Donderdag 14 februari
Week 18-22 februari
19, 20, 21 februari
20 februari
21 en 26 februari
Donderdag 21 februari
Vrijdag 22 februari
Maandag 25 februari

Marion ’s middags in Spijk
rapport mee groep 3 t/m 8 De Tragellijn
rapport mee Willibrordus en oudergesprekken
adviesgesprekken groep 8 De Tragellijn
brief mee over indeling kleutergroepen De Tragellijn
oudergesprekken groep 1 t/m 7 DeTragellijn
directeurenoverleg, Marion afwezig
Marion ’s morgens in Spijk
groep 7/8 Willibrordus naar technieklokaal
volgende nieuwsbrief

Jarig
Guus 6
Nienke 3
Jayro 7
Donny 4
Florien 1/2a
Tijn 8
Rudi WB 4/5/6

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag!

Nieuwe leerlingen
Damian 1/2B
Liam WB 1/2/3

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

