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Algemeen
Integraal Kind Centrum (IKC)
Na de zomer vormen basisschool De Tragellijn en Kinderopvang Zonnekinderen samen het IKC
De Tragellijn. Een integraal kind centrum (IKC) voor alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar waarbij
opvang en onderwijs hand in hand gaan en elkaar versterken en aanvullen.
Wat betekent dit voor u?
Na de zomervakantie starten we met een peutergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De
peutergroep zal worden gevestigd in een van de huidige kleuterlokalen. Groot voordeel hiervan is dat
peuters en kleuters volop samen kunnen spelen. Er zal intensief worden samengewerkt tussen de
peutergroep en de kleuterklassen, waardoor de start van uw peuter op de basisschool vloeiend en
spelenderwijs verloopt. De inrichting van het peuterlokaal zal in de zomervakantie beginnen.
Dagopvang 0-2 jaar
De opvang voor de allerjongste kinderen, de baby’s en dreumesen van 0 tot 2 jaar krijgt ook zijn plek
binnen ons IKC. Op dit moment biedt Humanitas deze opvang aan. Binnenkort verwachten wij u te
kunnen informeren wat de verwachte startdatum van de dagopvang binnen ons IKC zal zijn. Om een
overstap voor u zo eenvoudig mogelijk te maken, kunt u gebruik maken van onze overstapservice. Dit
houdt in dat u, gedurende de opzegtermijn bij Humanitas, gratis gebruik kunt maken van onze
opvang, zodat u niet met dubbele kosten zit. Ook kan onze afdeling Relatiebeheer u ondersteunen bij
het aanpassen van de gegevens voor de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst. Zij zijn van
maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08.30 – 17.00 uur op telefoonnummer 0316- 340079 of
mail: info@zonnekinderen.nl.
Voor meer informatie kunt u ook aankloppen bij de directeur, Marion van de Kamer.
Opnieuw muzieklessen en schooljudo in 2019-2020
Deze week zijn er alweer afspraken gemaakt over de muzieklessen op school voor
komend schooljaar. De subsidie voor de muziekimpuls is voor ons geëindigd. Toch
weet het Kunstwerk weer subsidies te regelen zodat we, met de eigen financiële
bijdrage door school, door kunnen gaan met de muzieklessen. De blokfluitlessen in
groep 4 en de lessen met instrumenten in de groepen 5 en 6 zullen weer gegeven
worden. Daarnaast zullen er nog meer muzieklessen worden gegeven. We zijn nog in

overleg over wat voor soort muzieklessen dit zullen
worden en in welke groepen deze zullen worden gegeven.
We gaan ook weer ons best doen om de leerlingen van de
locatie Willibrordus mee te laten doen met de
muzieklessen.
Formatie Schooljaar 2019-2020
Binnen de Stichting is afgesproken dat we pas na 17 juni de formatie bekend maken aan de ouders.
Dat heeft te maken met de vacatures die er zijn op de scholen van LiemersNovum. Op De Tragellijn
en Willibrordus zullen we in de week van 17 juni de formatie bekend maken. Op dinsdag 18 juni zal
de formatie eerst worden besproken in het overleg van de Medezeggenschapsraad. Later in de week,
na dit overleg, maken we de formatie bekend.
Eindtoets groep 8 met verkeerd advies
U heeft het vast al op vele plekken gehoord en gelezen. Vorige week dinsdag werden we overvallen
met de mededeling vanuit het ministerie, dat er foute adviezen waren afgegeven. Dat was geen fijn
bericht. Gelukkig vertrouwen wij op De Tragellijn en Willibrordus sterk op de schooladviezen die wij
geven. Wij hoeven bijna nooit adviezen bij te stellen. Dit bleek ook het geval toen wij van DIA-toets
(daar nemen wij de Eindtoets af) het definitieve bericht kregen met de gegevens van de leerlingen.
Hieruit bleek dat er voor geen enkele leerling van onze twee locaties het advies bijgesteld hoefde te
worden. Nog diezelfde avond hebben we alle ouders van de groepen 8 hierover via de mail
geïnformeerd. We hopen dat we hiermee de ongerustheid bij ouders op tijd hebben kunnen
wegnemen.
Interessant taalproject vanuit Caleidoz
We willen in onze nieuwsbrief graag vermelden dat Caleidoz Taalmaatjes zoekt in Lobith en Spijk.
Taalmaatjes helpen andere ouders van onze school, om bijvoorbeeld een nieuwsbrief te lezen of te
helpen bij huiswerk. Bij externe instanties vindt u meer informatie. Dit zou een mooie win-win
kunnen zijn voor school, ouders én hun kinderen. Ouders begrijpen beter wat er op school speelt en
pakken sneller de taal op. Daarmee is iedereen blij, wij als school ook. Dus meld u aan.

Locatie De Tragellijn
Kamp groep 8
Moe maar voldaan zijn de leerlingen van groep 8 afgelopen vrijdag teruggekomen van
hun kampweek op Texel. Ook de leerkrachten en de begeleiders die mee waren
geweest, keken terug op een mooie week.
Deze week gaan de leerlingen verder met het
laatste doel: de musical. We zijn benieuwd.
Het decor, hieronder te zien en gemaakt door ouders, ziet
er geweldig uit. De ouders van groep 8 die hieraan mee
hebben gewerkt, hebben hard gewerkt! Complimenten!

Schoolexcursie groepen 3, 4 en 5
Het lijkt al weer lang geleden, maar ook de leerlingen van de groepen 3, 4 en 5 zijn weggeweest. Zij
gingen op donderdag 16 mei met de bus naar de Spelerij. Deze
dag is heel goed verlopen en de leerlingen vonden het erg
leuk. Er was genoeg uitdaging voor iedereen. Op Instagram
kunt u enkele foto’s vinden van de schoolexcursie naar de
Spelerij.

Laatste dansles voor de groepen 1 t/m 3
Vorige week werden de danslessen afgesloten met een voorstelling voor de ouders. Dans je Fit heeft
de lessen gegeven. Samen met de leerkrachten werd
besloten om een kleine voorstelling te geven in de
speelzaal. Het was genieten van de leerlingen, die vol
enthousiasme en met alle aandacht bij de juf, hun dansjes
deden. Voor herhaling vatbaar komend schooljaar.

Locatie Willibrordus
Groep 7/8 op kamp
Het is bijna zover! De leerlingen van groep 7/8 gaan op kamp! Woensdag 5 juni vertrekken ze op de
fiets naar Duitsland. Dat worden 3 mooie kampdagen. Op vrijdag zullen de kinderen vermoeid maar
vast met veel verhalen terugkeren op school.
We wensen alle leerlingen en meester Frank en juf Ursula heel veel plezier.

Agenda
dinsdag 28 mei
donderdag 29 mei en vrijdag 30 mei
maandag 3 juni t/m vrijdag 7 juni
woensdag 5 juni t/m vrijdag 7 juni
maandag 10 juni
dinsdag 11 juni
donderdag 13 juni
maandag 17 juni

Jarig
Hala 1/2b
Jeffrey WB 4/5/6
Hajk 7

Van harte gefeliciteerd en
een hele fijne dag!

Externe instanties:

Marion directeurenoverleg
Alle leerlingen vrij
Alle leerlingen van De Tragellijn hebben
kermisvakantie, Willibrordus niet
groep 7/8 Willibrordus op kamp
tweede Pinksterdag Alle leerlingen vrij
controle op hoofdluis op De Tragellijn
Marion in Spijk vanaf 11.00 uur
volgende nieuwsbrief

Het volgende project start bij ons IKC
en daarom zoeken we Taalmaatjes!

‘Sterk door taal! voor ouders van jonge kinderen’
Als Taalmaatje ben je van grote waarde voor ouders die beter willen leren
lezen, schrijven en spreken! Je bent de onmisbare schakel!
Want…
Voorlezen, de nieuwsbrief lezen, een gesprek met de leidster of leerkracht voeren, helpen bij
huiswerk… Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is niet voor alle ouders even gemakkelijk. Daardoor
gaat het met hun kinderen op school soms ook minder goed.

Hoe werkt het?
Als Taalmaatje ondersteun je ouders bij het op alle mogelijke manieren oefenen met lezen, schrijven
en spreken. Met name het persoonlijke contact met het Taalmaatje biedt nét dat extra’s. Juist dat
vinden deelnemers zo prettig en helpend. Deelnemers kunnen ouders zijn met een migratieachtergrond, maar ook ouders van Nederlandse afkomst. Én het is écht maatwerk. Er wordt zowel in
groepjes als individueel geoefend.

Als Taalmaatje aan de slag?
Ben je graag met taal bezig en vind je het leuk om te coachen? Heb je een gezonde dosis geduld, kun
je goed improviseren en aansluiten op de behoefte van de deelnemers? Meld je dan aan om als
Taalmaatje aan de slag te gaan! Een Taalmaatje: “Als je merkt dat een ouder zich geholpen voelt,
geeft dat zoveel plezier en voldoening!”
De Taalmaatjes maken o.a. gebruik van de materialen van Taal voor Thuis. Daarvoor is deelname
aan een Basistraining en een Training Taal voor thuis nodig.

Onderdeel Liemers Taalhuis
Het project startte in september 2017 als pilot vanuit het Liemers Taalhuis. Uit de resultaten blijkt
dat het in een behoefte voorziet en een betekenisvolle bijdrage levert om ouderbetrokkenheid te
stimuleren. Het wordt geborgd binnen het gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid.

Meer informatie en aanmelding:
Caleidoz Welzijn
Moniek Vossebeld
(06) 83596172, m.vossebeld@caleidoz.nl

