Nieuwsbrief 28 augustus 2020
Bewaarexemplaar!

Algemeen
We zijn weer begonnen!
De eerste schoolweek zit er weer op. Fijn om iedereen weer te zien.
Wij hebben er weer zin in!
De Coronamaatregelen blijven voorlopig nog van kracht. Dat betekent
nog steeds geen ouders in school en op het plein. Maar ook nog
anderhalve meter afstand tussen volwassenen onderling. We hebben
dan ook geen gezamenlijke opening op het plein georganiseerd dit
schooljaar. Wel in de klas natuurlijk. Iets later op de ochtend, in het bijzijn van groep 8, heeft
meester Erik samen met oudste leerling Guus, de schoolvlag gehesen.
We houden op school de groepen nog zoveel als mogelijk gescheiden om te voorkomen dat we bij
een besmetting direct de hele school moeten sluiten. Met alle maatregelen proberen we met zijn
allen Corona buiten de deur te houden.
Al die maatregelen betekenen ook dat we bijeenkomsten met meerdere ouders tegelijk niet kunnen
organiseren. De informatieavonden, die we juist dit jaar weer wilden organiseren in iedere groep,
komen te vervallen. We proberen hier op andere wijze invulling aan te geven. Daarover hoort u nog
van ons. Individuele afspraken met een leerkracht kunnen wel weer gemaakt worden. U moet dan
wel via de hoofdingang naar binnen, uw gegevens achterlaten en uw handen ontsmetten.
We gaan er, samen met u en de leerlingen, een mooi en misschien wel een heel bijzonder schooljaar
van maken.

Papieren ouderkalender
Vanaf woensdag 2 september hebben weer de papieren ouderkalender beschikbaar. U kunt bij de
leerkracht doorgeven (doe dat even via een briefje) wanneer u een kalender wilt ontvangen. Dan
geven we hem mee. U mag dit ook via de mail aangeven of bij de directie op het schoolplein.
De website wordt momenteel ook bijgewerkt zodat u daar ook de vakanties en vrije dagen kunt
terugvinden vanaf volgende week.

Nieuwe gezichten in het team
Ook dit jaar zijn er nieuwe gezichten. Meester Frank, juf Ursula en juf Judy zijn overgekomen van de
locatie Willibrordus. Juf Herma Wiersma is weer terug na een jaartje Spijk. Juf Ursula is helaas ziek,
meester Jos vervangt haar in groep 1/ 2 a. Juf Iris is nog niet volledig hersteld en wordt voor een
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aantal dagen vervangen door meester Dean in groep 4a. Meester Dean is een bekende van ons, hij
heeft vorig schooljaar ingevallen in groep 6.

Schooljudo
Dit schooljaar starten we weer met schooljudo in de tweede week van het schooljaar op dinsdag en
woensdag. Schooljudo is een vast onderdeel geworden van ons onderwijs,
op beide locaties. Dit jaar en de komende 3 jaren zullen de leerlingen van
alle groepen kennis maken met schooljudo. De uitgangspunten van
Schooljudo zijn: respect, samenwerken, discipline, beheersing,
weerbaarheid, vertrouwen en plezier. Dit sluit naadloos aan op de
kernwaarden van de school: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. De leerlingen krijgen de
trainingen in een heus judopak! In verband met Corona krijgen de leerlingen zoveel mogelijk een
eigen judopak. Daar waar dit niet lukt, wassen we de pakken regelmatig. Een hele klus, maar het is
even niet anders.

Adreswijzigingen doorgeven
Wij vragen u vriendelijk om wijzigingen in adres,
e-mail of telefoonnummer aan ons door te geven. U mag de
aangepaste gegevens, via uw kind, inleveren bij de
administratie vóór 16 september. Via de mail mag ook:
tragellijn@liemersnovum.nl

Ziekmelding
Wanneer uw kind ziek is, geef dit dan vóór 8:30 uur telefonisch door aan school. Het is voor de
leerkrachten vervelend, wanneer een leerling niet op school komt en de reden onbekend is. U kunt
ook de voicemail inspreken.

Telefoon
Helaas werkt de telefoon op school nog steeds niet goed. U kunt ons slecht bereiken. Er wordt hard
aan gewerkt om het probleem op te lossen, maar de oorzaak is lastig te achterhalen.

Container op het kleuterplein
Er staat een container bij school om al het overtollige materiaal op te ruimen. Na de verhuizing van
de spullen van de Willibrordus, hebben we ook hier een grote opruiming
gehouden. Niet alles hebben we voor de zomervakantie kunnen afronden.
Komende week ruimen we de rest op. We hebben een mooi houten bureau
dat we niet meer gebruiken, maar ook niet in de container willen doen.
Tegen een kleine vergoeding (€10,00) mag u het ophalen. Het is nog in
goede staat. Stuur even een mailtje wanneer u belangstelling heeft. Bij
meerdere belangstellenden wordt geloot.

Groene schoolplein
Volgende week komt de tuinman om het onkruid weg te halen op het plein. We gaan ook achter de
schermen verder met de voorbereidingen voor een groen schoolplein. We willen de leerlingenraad
hierbij betrekken. Er wordt aan gewerkt om dit toch ergens dit schooljaar uit te kunnen rollen. We
houden u op de hoogte.
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Fietsers uit Spijk
De gemeente heeft het verzoek van Stichting Actief Spijk en de directie van de Tragellijn ingewilligd.
Weliswaar voor een deel, maar dat lag niet aan de gemeente. Er is een fietspad aangelegd om veilig
te kunnen fietsen naar Lobith. Helaas is er bezwaar ingediend, dus op de dijk moet er nog steeds
worden gefietst. Fijn dat de gemeente dit heeft opgepakt. Ze hebben ook fietshesjes afgegeven voor
de leerlingen op school, die in Spijk wonen. Deze geven we binnenkort aan de betreffende leerlingen.
We wachten nog even op wat grotere maten hesjes. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een bericht
van de gemeente hierover.

Agenda, vrije dagen en vakanties

Vrije dagen alle leerlingen

Datum

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie (carnaval)
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie (incl. Koningsdag)
Bevrijdingsdag
Kermisvakantie (incl. Hemelvaart en
Pinksteren
Zomervakantie

17 oktober t/m 25 oktober 2020
19 december 2020 t/m 3 januari 2021
13 februari t/m 21 februari 2021
2 april 2021
5 april 2021
24 april 2021 t/m 2 mei 2021
5 mei 2021
13 mei 2021 t/m 24 mei 2021
24 juli t/m 5 september 2021

Eerder uit school
Vrijdagmiddag Kerst vanaf 12.30 uur

18 december 2020

Studiedagen alle leerlingen vrij
Studiedag woensdag
Personeelsdag LiemersNovum
Studiedag woensdag
Studiedag woensdag
Studiedag vrijdag

23 september 2020
14 oktober 2020
3 februari 2021
30 juni 2021
23 juli 2021

Vrije dagen groepen 1 en 2
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

25 september 2020
20 november 2020
19 maart 2021
4 juni 2021
9 juli 2021

Basisschool De Tragellijn 0316-541390
Graaf Ottoweg 91 6915 VT Lobith

tragellijn@liemersnovum.nl
www.detragellijn.nl

Jarig
Wie zijn/waren er jarig in augustus?
Saar 4b
Quintino 5
Guus 3
Dayenne 4a
Bennie 7
Ranomi 4a
Jax 1/2b
Jeff 8
Dylano 7
Dani 8
Catoo 1/2b
Max 3
Tessa 8
Amy 5
Jelle 4a
Marilena 6
Noa 6
September
Dijano 1/2a
Damian 3

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag!

Nieuwe leerlingen

Djéz en Laura 1/2b

Wij wensen jullie en jullie
ouders een fijne tijd op onze
school. Van harte welkom.
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Informatie van derden

Jong en oud
Zaterdag 5 september
van 9.00-17.00 uur
en
Zondag 6 september
van 12.00-17.00 uur
Bij
Fruitbedrijf F. van Schip
’s-Gravenwaard 1
6916 KB Tolkamer
0650538218

Deze dagen kunnen we alleen door laten gaan wanneer
iedereen de RIVM regels in acht neemt.
We houden het daarom iets kleiner dan andere jaren.
Hygiëne:
1.5 meter afstand houden
Geen koorts, niet bij ziekte
Graag melden bij aankomst
Denk aan de gezondheid van anderen.
Bedankt en tot ziens.
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