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Algemeen
Oproep ouderhulp voor de Koningsspelen op vrijdag 12 april
We zijn van plan om op 12 april een echte sportdag te gaan organiseren
voor de leerlingen van de Willibrordus en De Tragellijn. De sportcommissie is
zich al aan het oriënteren. We weten al wel dat er heel veel ouderhulp nodig
is die dag. Daarom vragen we nu alvast uw hulp. Heeft u zin om een groepje
leerlingen te begeleiden? Geef u op bij de leerkracht of bij de directie. Vindt
u het leuk om een sportactiviteit te begeleiden of mogelijk een actieve
sportles te geven? Geef u dan ook op. Alle hulp is welkom!
Staking 15 maart
Landelijk is er weer een oproep gedaan om op 15 maart te gaan staken
in het onderwijs. Wij hebben ook intern hierover gediscussieerd. Ook
op De Tragellijn wil een aantal leerkrachten gaan staken. Omdat we een
stakende leerkracht niet mogen vervangen, betekent dit dat er in die
groep geen les is.
Op de Willibrordusschool kunnen alle groepen naar school.
Op De Tragellijn gaat wel een aantal leerkrachten staken. Het zijn er echter te weinig om de hele
school te sluiten. We hebben besloten om voor de groepen 1 tot en met 4 de school te sluiten. Groep
5 tot en met 8 heeft gewoon les.
Op vrijdag 15 maart hebben dus alleen de leerlingen uit groep 1 tot en met 4 van De Tragellijn
géén les.
Wanneer u problemen heeft met de opvang, kunt u bij Kinderopvang Humanitas terecht. Hieronder
het bericht hierover van Humanitas:
Staking in het basisonderwijs? Wij bieden een oplossing
De stakingen in het basisonderwijs zijn voor veel werkende ouders een extra zorg. Kinderopvang
Humanitas helpt ouders graag met het opvangen van deze onverwachte vrije dagen voor de kinderen.
Onze BSO is op stakingsdagen daarom de hele dag open. Voor ouders die op deze dagen al opvang
afnemen en een BSO inclusief vakantieopvang contract hebben is deze extra opvang zelfs gratis! Wil
je gebruik maken van opvang tijdens stakingsdagen? Maak dan tijdig afspraken met ons.
Indien je gebruik wilt maken van dit aanbod is het belangrijk om tijdig afspraken te maken met de
buitenschoolse opvang. Per regio kan de wijze waarop opvang wordt aangeboden verschillen.
Daarnaast hebben bestaande klanten voorrang op ouders die nog geen klant zijn. Heb je interesse,
maar gaat jouw kind nog niet naar de BSO? Bel dan 0900 – 5 10 15 20.

Locatie De Tragellijn
PBS
Net als afgelopen schooljaar gaan we opnieuw meten hoe veilig men zich voelt op
De Tragellijn. Hiervoor vragen we aan leerlingen van groep 7 en 8, leerkrachten en
ouders om een vragenlijst in te vullen. U krijgt hiervoor in maart een mail van
Praktikon Veiligheidsmonitor of van info@schoolveiligheid.net met een uitnodiging
voor het onderzoek. In die mail vindt u een link naar de vragenlijst.
De planning is op dit moment dat u vanaf 16 maart een mail hierover kunt ontvangen. Vervolgens
heeft u 2 weken de tijd om de vragenlijst in te vullen.
We vragen alle ouders om deze vragenlijst in te vullen om een goed beeld te kunnen krijgen. Alvast
bedankt voor het invullen.
Telefonische bereikbaarheid De Tragellijn
Sinds kort hebben wij een nieuwe telefooncentrale. Er zijn nog steeds opstartproblemen. Als u geen
gehoor krijgt als de telefoon wordt opgenomen, probeer het dan nogmaals. Er wordt aan gewerkt.
Filmen leerlingenraad
Dinsdag 26 februari komt Stichting Verus onze leerlingenraad interviewen op school. Verus is een
stichting voor katholiek en christelijk onderwijs waarbij 4000 scholen aangesloten zijn. De
leerlingenraad zal bevraagd worden over de leerlingencommissies waar ze voorzitter van zijn. Maar
ook over het meedenken over dingen die op school belangrijk zijn. De commissie rondleiding zal een
rondleiding geven. Best spannend wat er die dag allemaal gaat gebeuren!
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.

Stagiaire bij de directie
Beste ouders/ verzorgers,
Ik ben Rosa Vogel, 21 jaar oud en ik zit in het derde jaar van de pabo in
Nijmegen. Ik volg de minor “leiderschap in het onderwijs” en hiervoor ga ik vanaf
18 februari 1 dag in de week stagelopen op De Tragellijn!
Ik woon op mezelf in Nijmegen. Mijn hobby’s zijn reizen, shoppen, lezen, koken
en gezellige dingen doen met mijn vriendinnen. Al zolang als dat ik mij kan
herinneren wil ik juf worden.
Ik vind het ontzettend leuk dat ik bij uw zoon en/of dochter op school stage mag
komen lopen. Misschien dat we elkaar nog eens tegen komen in de
wandelgangen van de school.
Tot dan!
Vriendelijke groet,
Rosa Vogel

Locatie Willibrordus
Donderdag 28 februari vieren we weer carnaval op school. Om te zorgen dat iedereen weer in
carnavalskleren op school komt, mogen de leerlingen om 11:45 uur al naar huis. Van
13:00 tot 15:00 uur vieren we carnaval met de loting van de Prins of Prinses en de
adjudanten. Ook zijn er diverse optredens.
Leerlingen die overblijven, kunnen zich op school verkleden. De ouderraad verzorgt
elk jaar hapjes en drankjes tijdens de carnaval. Dit jaar zal de feestmiddag met
minder hapjes en drankjes dan gebruikelijk plaatsvinden omdat een groot deel van
de ouderbijdrage nog niet betaald is.

Agenda
Woensdag 27 februari
Donderdag 28 februari

Vrijdag 1 maart
2 tot en met 10 maart
Dinsdag 12 maart
Donderdag 14 maart
Vrijdag 15 maart
Maandag 18 maart

Jeugdarts
Marion in Spijk tot 10:30 uur
11:45 uur leerlingen Willibrordus vrij
13:00 uur carnavalsmiddag op de Willibrordus
Carnaval op De Tragelburcht
Voorjaarsvakantie. Alle leerlingen vrij
Jeugdarts
Jeugdarts
Marion in Spijk
Leerlingen groep 1 t/m 4 De Tragellijn vrij
Volgende nieuwsbrief

Woensdag 27 maart

Personeelsdag Liemers Novum. Alle leerlingen De Tragellijn en
Willibordus vrij

Jarig
Jelle WB 4/5/6
Tessa 5
Beau 6
Lotte 3
Thijs 1/2A
Elias 4
Lieke 1/2A
Chayenn 5

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag!
Nieuwe leerlingen
Bennie Spijk WB 7/8
Quint Terol WB 1/2/3

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

