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Algemeen
Sportdag tijdens de Koningsspelen op vrijdag 12 april. Nog veel hulp nodig!!!
Definitief! 12 april wordt een echte sportdag voor alle
leerlingen van de Willibrordus en De Tragellijn, ook voor
de groepen 1 en 2 van de Willibrordus. Bij goed weer
gaan we op de sportvelden bij de Habeshal sporten, bij
slecht weer in de Habeshal. De sportcommissie is al druk
bezig om de dag in te vullen. Er is nog steeds veel
ouderhulp nodig. Heeft u zin om een groepje leerlingen te
begeleiden? Geef u op bij de leerkracht of de directie, of
bij een van de leden van de sportcommissie: Kirsten (
moeder van Melle) , Claudia (moeder van Ivo), Michel (
vader van Amy en Noa), meester Reinder, juf Marilou of
juf Miranda. Voor de Willibrordus kunt u zich opgeven bij de leerkrachten of bij Sanne, (moeder van
Jip en Teun). Alle hulp is welkom!
Personeelsdag LiemersNovum
Vorige week woensdag waren de leerlingen vrij in verband met de personeelsdag van Stichting
LiemersNovum. Alle medewerkers hebben in de ochtend twee verschillende workshops gevolgd.
Deze werden gegeven op de scholen van de stichting. Op De Tragellijn hebben we zelf een workshop
gegeven over Positive Behaviour Support en de leerlingencommissies. In de gymzaal werd een
workshop “Sterke lichaamstaal” gegeven. Na de lunch hebben de teams van de Willibrordus en De
Tragellijn samen bekeken waar we nog iets in ons onderwijs kunnen verbeteren.
Eindvoorstelling muziek
Op donderdagmiddag 11 april zal de eindvoorstelling van de muzieklessen plaatsvinden op De
Tragellijn. Alle leerlingen die muziekles hebben gehad, uit groep 4, 5 en 6 van De Tragellijn en de
groepen 5 en 6 van de Willibrordus, zullen dan laten zien wat ze hebben geleerd. Bij goed weer is het
concert op het schoolplein, bij slecht weer in de aula. De deuren gaan om 13:40 uur open en om
13:50 uur begint het concert.
Schrijf deze datum vast in de agenda. Iedereen is welkom!

Start Integraal Kindcentrum (IKC)
De Tragellijn en Kinderopvang Zonnekinderen gaan met ingang van het nieuwe schooljaar een
Integraal Kindcentrum vormen. Als IKC begeleiden we kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 13 jaar
in de volle breedte van hun ontwikkeling. Op beide locaties heeft het oudste kind van ieder gezin een
flyer meegekregen. We houden u via deze nieuwsbrief verder op de hoogte van de ontwikkelingen.

Locatie De Tragellijn

Veiligheidsmonitor invullen vragenlijsten
De afname van het veiligheidsonderzoek (VEMO) is belangrijk om in kaart te brengen hoe het ervoor
staat met de veilige leeromgeving op school. De opbrengsten van de laatste jaren zijn voldoende en
we zijn op dit moment dan ook druk bezig om het PBS certificaat aan te vragen en daarmee worden
we een gecertificeerde PBS school.
Ook dit jaar doen we weer mee. U heeft hiervoor een mail van info@schoolveiligheid.net (Praktikon)
ontvangen met een uitnodiging voor het onderzoek. U heeft tot eind april de tijd om
de vragenlijst in te vullen. U krijgt na enige tijd nog een herinnering om de vragenlijst in te vullen
wanneer u dit nog niet heeft gedaan.
We vragen alle ouders om deze vragenlijst in te vullen om een goed beeld te kunnen krijgen van de
veilige leeromgeving. Alvast bedankt voor het invullen.
Telefoonverbinding nog steeds slecht
Op de website hebben we ook een bericht geplaatst. De telefoon werkt nog
steeds niet goed. We hebben geen alternatief want het is internettelefonie.
Eind deze week hopen we dat in ieder geval het internet weer wat stabieler
is, daar zit ook een probleem. Kunt u de school niet bereiken, stuur dan een
bericht naar info@tragellijn.nl .
Hoofdluis uitbreiding werkgroep luizenpluizen hard nodig!
We vragen uitbreiding van de werkgroep luizenpluizen op De Tragellijn. We hebben
nu een klein aantal ouders, dat de luizencontroles uitvoert. Anne (de moeder
van Pim en Bob) en Monika ( ondersteunend in groep 1/2 b), voeren nu de
controles uit. Natasja ( moeder van Joery en Dion), biedt af en toe een helpende
hand. Zij kunnen het echter niet alleen.
Kom ons helpen! Aanmelden bij Anne of bij de directie, Intern Begeleiders of bij
de leerkrachten. Wilt u meer informatie? Daarvoor kunt u ook terecht bij Anne. Help ons hoofdluis
de school uit te krijgen.
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 25 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 25 april. Op 25 april worden de
zakken opgehaald.
Van de opbrengst organiseert de oudervereniging weer leuke activiteiten.
Alvast bedankt.
Nieuws uit de groepen
Entreetoets groep 7
Op maandag 13 mei, dinsdag 14 mei en woensdag 15 mei gaan we in groep 7 de Entreetoets
afnemen. De resultaten van de Entreetoets zullen tijdens de 10 minutengesprekken in juni besproken
worden. In de week voor de Entreetoets krijgt uw kind een folder mee naar huis met verdere
informatie over de Entreetoets. Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij de leerkrachten van
groep 7.

Locatie Willibrordus
Vandalisme
Vorige week donderdagmorgen werden we verrast door stickers die op de
ramen waren geplakt aan de achterzijde van school. Het schoolplein lag ook
bezaaid en het bankje was ook beplakt met stickers. Om verdrietig van te
worden. Gelukkig waren de leerlingen hier ook niet blij mee en gingen ze vol
energie aan de slag om de stickers te verwijderen. Dit bleek nog een flinke
klus! Maar met veel doorzettingsvermogen en samenwerking hebben ze heel
wat stickers weten te verwijderen. We zijn trots op deze harde werkers!!
Paasbrunch op donderdag 18 april
Op donderdag 18 april organiseert de ouderraad weer de jaarlijkse Paasbrunch. Wilt u hiervoor uw
kind het volgende meegeven:
- een bord
- beker
- bestek
Alvast bedankt.
De ouderraad.
Hoofdluis is de school uit op de Willibrordus
De laatste check is geweest en het resultaat is dat niemand hoofdluis heeft.
Heel fijn. Houden zo! Ouders van de luizencontrole bedankt!

Koningsspelen 12 april
Op vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen voor alle leerlingen van de Willibrordus. Ook de kleuters zijn
uitgenodigd. Volg de informatie via Klasbord. Hulp bij de sportdag hebben we nog niet voldoende.
Kom helpen en geef u op bij de leerkrachten of bij Sanne van Heumen.

Agenda
Donderdag 4 april
Woensdag 10 april
Donderdag 11 april
Vrijdag 12 april
Maandag 15 april

Marion in Spijk
Marion ’s morgens in Spijk
Marion ’s morgens overleg samenwerkingsverband
Eindvoorstelling muziek 13:50 uur
Koningsspelen voor alle leerlingen uit de groepen 1 tot en met 8
Volgende nieuwsbrief

Jarig

Aylana 6
Sven 3
Jorine 6
Julian 3
Duuk 4

Van harte gefeliciteerd en een
hele fijne dag!

Externe instanties: Liemers Kunstwerk (volgende bladzijde)

