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Algemeen
Vakanties 2019-2020
Hieronder vindt u alvast de vakanties voor komend schooljaar. Let even op de meivakantie, deze is
voor de locatie Willibrordus anders dan voor de locatie De Tragellijn.
Herfstvakantie
14 oktober 2019 t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie
23 december 2019 t/m 03 januari 2020
Voorjaarsvakantie
24 februari 2020 t/m 28 februari 2020
Goede vrijdag
10 april 2020
2e Paasdag
13 april 2020
Meivakantie Willibrordus
27 april 2020 t/m 8 mei 2020 (inclusief bevrijdingsdag)
Meivakantie De Tragellijn
27 april 2020 t/m 1 mei 2020
Bevrijdingsdag
5 mei
Hemelvaart Willibrordus
21 mei 2020 en 22 mei 2020
Pinksteren Willibrordus
1 juni 2020
Kermisvakantie De Tragellijn 21 mei 2020 t/m 1 juni 2020 (inclusief Hemelvaart en Pinksteren)
Zomervakantie
13 juli 2020 t/m 21 augustus 2020
Muziekconcert op De Tragellijn
Donderdagmiddag 11 april was het dan zo ver. Na een flink
aantal muzieklessen dit schooljaar, zijn de leerlingen klaar
voor het slotconcert. In oktober zijn de lessen van de
muziekdocenten van de muziekschool Kunstwerk uit
Zevenaar gestart. In groep 4 werd blokfluitles gegeven en
in de groepen 5 en 6 konden de leerlingen kiezen uit lessen
voor trompet, keyboard of slagwerk. Leerlingen van groep 5 en 6 van de Willibrordus deden mee aan
de muzieklessen voor verschillende instrumenten.
Om twee uur zat de aula al flink vol met ouders en andere belangstellenden. De leerlingen waren net
klaar met de generale repetitie en waren best zenuwachtig. Het concert was
geweldig. Het klonk goed en petje af voor de leerlingen én de muziekdocenten.
Ze hebben een topconcert ten gehore gebracht.

Koningsspelen
Vrijdag 12 april kwamen alle leerlingen samen bij de Habeshal op de sportvelden. Het was even
geduld hebben tot alle leerlingen er waren en toen kon het sporten beginnen. Na een korte opening
gingen de groepen naar het startspel. Het bleef gelukkig droog, maar het was niet erg warm. De
leerlingen hebben genoten en wij van hen. Ook de groep 8 leerlingen die de teams moesten
begeleiden van spel naar spel hebben het zeer leuk en goed opgepakt.
Rond half 11 hebben we wel besloten om de spelactiviteiten wat in te korten. Hierdoor was de
sportdag iets eerder afgelopen. Alle leerlingen zijn aan het eind van de dag naar school terug gegaan.
In ieder geval was het een zeer geslaagde sportdag.

En na afloop…..opruimen.

Alle hulpouders heel erg bedankt en vooral de leden van de oudervereniging die deelnamen in de
sportcommissie, samen met de teamleden. Een topprestatie van jullie, petje af!
Hierbij ook een bedankje aan de EHBOers van de EHBO vereniging uit Pannerden.
Paasbrunch op donderdag 18 april
Op donderdag 18 april organiseren de ouderraad van de Willibrordus
en de oudervereniging van De Tragellijn weer de jaarlijkse
Paasbrunch. Wilt u hiervoor uw kind het volgende meegeven:
- een bord
- beker
- bestek
U hoeft dus geen lunchpakket mee te geven. Alleen iets voor de
kleine pauze.
Alvast bedankt.
De ouderraad en de oudervereniging
Verkeersexamen
Het was zelfs nationaal nieuws. Het fietsverkeersexamen. Met een beroep op de scholen om hieraan
mee te doen. Wij doen hier ook aan mee. Maar goed en verantwoord fietsen in het verkeer leer je

natuurlijk niet alleen door het verkeersexamen. Een mooie win-win hierbij is: wij geven op school de
lessen in de theorie en praktijklessen op het plein en leerlingen worden wat vaker met en op de fiets
naar school gebracht…. Geen parkeerproblemen meer en de kinderen kunnen beter en veiliger
fietsen. Hoe mooi zou dit zijn.

Locatie De Tragellijn
PBS
Ouders die de veiligheidsmonitor nog niet hebben ingevuld, hebben afgelopen week
een herinnering (reminder) gehad van info@schoolveiligheid.net. Wij hopen dat
zoveel mogelijk ouders de vragenlijsten willen invullen. Dit is het vierde jaar op rij dat
we meedoen en de opbrengsten laten zien dat de veiligheid op onze school heel hoog
scoort. Wanneer veel ouders invullen, net als de afgelopen drie keer, dan kunnen we
ook aantonen dat veel ouders de veiligheid heel goed vinden. Leerlingen van de
groepen 7 en 8 vullen ook de vragenlijsten in en de leerkrachten ook. Dus vul de vragenlijst in! Alvast
bedankt.

Bag2school
iedereen, ook familie en buren, mag meedoen!
Ook dit schooljaar doen we weer mee met de inzamelingsactie van kleding.
Deze zal plaatsvinden van 18 t/m 24 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 één zak meer, dan een hele zware zak.
Dus gooi nog niks weg en breng het naar school van 18 april t/m 24 april. Op 25 april worden de
zakken opgehaald.
Van de opbrengst organiseert de oudervereniging weer leuke activiteiten.
Alvast bedankt.

Agenda
Dinsdag 16 april
Woensdag 17 april
Donderdag 18 april
Vrijdag 19 t/m 22 april
Vakantie Willibrordus
Vakantie De Tragellijn
Maandag 6 mei

Marion afwezig in verband met directeurenoverleg
vergadering PBS team
Paasbrunch (bord, beker en bestek mee en geen lunchpakket)
Pasen alle leerlingen vrij
maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei
maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei
weer naar school

Jarig
Dustin 6
Logan 5
Inke 6
Jayden 4
Anne 5
Maureen 8
Dean 4
Lynn WB 1/2/3
Fay 1/2A
Bjorn 1/2B
Cas 3

Mariana 5
Tanja 7
Lieke 3
Bram 1/2B
Phoebe 1/2A
Emma 3
Jelle K 8
Jelle S 8
Julia 1/2A
Anya 1/2B
Aram 8

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag!
Nieuwe leerlingen

Samantha WB7/8

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

Externe instanties: Sacramentsprocessie Lobith; 4 mei comitë

Sacramentsprocessie Lobith
Op zondag 2 juni a.s. trekt de jaarlijkse Sacramentsprocessie weer door de
straten van Lobith. Dit jaar is dat al voor de 244e keer. Een belangrijk onderdeel
van deze mooie traditie zijn de bruidjes en de lantaarndragers. We nodigen
meisjes vanaf 4 jaar van harte uit om als bruidje mee te lopen. Jongens vanaf 7
jaar zijn welkom om als lantaarndrager mee te doen.
We willen allemaal graag dat onze jaarlijkse processie blijft bestaan. Daartoe
hebben we heel erg de hulp van de kinderen nodig. Dat kan alleen met de
volledige steun en medewerking van de ouders. We vragen u dan ook om uw
kinderen er op te wijzen dat ze aan de processie kunnen deelnemen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Doortje Lamers, telefoon
0316-543617 of via e-mail johanendoortje@gmail.com
Gelegenheid tot het afhalen van een jurkje voor de bruidjes of een T-shirt voor
de lantaarndragers is er op zaterdag 25 mei van 19.00 uur tot 20.30 uur;
zondag 26 mei 10.30 uur tot 12.00 uur, of woensdag 29 mei van 19.00 uur tot
20.00 uur.
De jurkjes en T-shirts kunnen afgehaald worden aan de pastorie. Het adres is
Dorpsdijk 51, Lobith. We willen u vragen om de kleding samen met uw
kind(eren) te komen ophalen.
Op dinsdag 11 juni, tussen 19.00 uur en 20.00 uur, kunt u de kleding weer
inleveren op de pastorie.
Het bestuur van de Stichting Processie Lobith.

Geven we het nog door?
Dodenherdenking
4 mei 2019
18.45 uur R.K Kerk
Lobith
19.45 uur
Oorlogsbegraafplaats
Bijland
Contact: 4 mei comité
Elly Ariessen
ellyariessen@gmail.com
06-50405417

Is het al te lang geleden?
Moeten we het nu maar laten rusten?
Maar jammer genoeg is er nog steeds oorlog!
Gelukkig niet hier, maar er zijn wel mensen van “hier” die naar oorlogsgebieden
worden gestuurd.
Die militairen van “hier” zullen straks als eerbetoon bij de oorlogsgraven op de
Bijland staan.
Zij weten ook wat oorlog is en zo willen zij laten zien dat het belangrijk is om
aandacht te schenken aan 4 mei.
Steeds opnieuw doorgeven hoe verschrikkelijk het is om in oorlog te moeten
leven. In de hoop dat we onze vrijheid nooit hoeven op te geven.
Daarom willen wij kinderen/jongeren zoveel mogelijk betrekken bij de 4 mei
herdenking.
Hun medewerking is meer dan waardevol!
Mocht U zoon/dochter/kleinzoon/kleindochter graag mee willen helpen door bv
een gedicht te maken of bloemen te leggen op de oorlogsgraven dan kunt u
contact opnemen met ons.

Geef het door!

