Nieuwsbrief 20 november 2020

Algemeen
Welkom Sinterklaas.
Sinterklaas is gelukkig gearriveerd in Nederland. Veel kinderen en ouders hebben zaterdag de intocht
gevolgd.
Wij zijn op school deze week ook begonnen met een aantal activiteiten rondom Sint.
De school is afgelopen vrijdag mooi versierd.
Op woensdag 18 november zijn er in de groepen 6 t/m 8 lootjes getrokken. De surprises mogen
vanaf maandag 30 november mee naar school genomen worden en zullen dan tot vrijdag 4
december tentoongesteld worden.
Schoen zetten is dit jaar op dinsdag 1 december.
Graag die dag een schoen meegeven die op school
gezet mag worden.
Op vrijdag 4 december komt de Sint met zijn pieten
onze school bezoeken. Dit wordt een gezellige dag
samen. De “intocht” vindt dit jaar plaats in de school,
buiten is er niets van te zien.
De pietenochtend/middag, vol met leuke spelletjes,
en de pietengym vinden dit jaar ook plaats. Deze
keer is alles zo aangepast dat het (helaas) zonder
hulp van ouders kan plaatsvinden.
Wij wensen iedereen een heel fijn Sinterklaasfeest toe.
Voortgangsgesprekken.
De voortgangsgesprekken zijn in volle gang.
De leerkrachten hebben gisteren de eerste gesprekken gevoerd en gaan hier volgende week mee
verder. Fijn dat we ondanks de maatregelen met alle ouders in contact kunnen komen, al is het deze
keer niet fysiek. Zo kunnen we toch de ontwikkeling van uw kind bespreken.
Wij zijn erg trots op hoe de kinderen het op school doen.
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Groep 8 in ‘Lang Leve de Muziek Show’.
Zaterdag 21 november is het zover. Groep 8 strijdt om
een plekje in de halve finale. Welke van drie klassen
heeft de meeste muziekkennis, de beste moves en
plaatst zich voor de halve finale?
Moedig ze aan en kijk zaterdag 21 november 18.25 uur
op Zapp (NPO3) hoe de kanjers van onze school de strijd
aan gaan.
Oversteken bij school en parkeren
Ook al is de weg mooi aangepast en zijn er parkeerstroken aangelegd. Het oversteken blijft lastig,
vooral voor jonge kinderen die alleen naar school gaan. De oversteek lijkt net één groot voetpad en
dan vergeet je uit te kijken. Een van de ouders heeft contact gelegd met de gemeente en samen met
een gemeenteambtenaar is de situatie bekeken. De gemeente is niet van plan om iets op de tegels
aan te brengen, een lijn of een rode driehoek, waardoor je er weer even aan herinnerd wordt dat het
een oversteek is. Dat hoort volgens hen niet bij deze aanleg en daarnaast is het de
verantwoordelijkheid van de ouders.
School gaat samen met deze ouder aan de slag om te kijken welke mogelijkheden we nog hebben.
Mogelijk vinden we nog een andere oplossing om de veiligheid te vergroten.
In het verleden hebben we met oversteekouders en leerkrachten gewerkt, maar dat verliep niet altijd
naar plezierig. Dit pakken we dan ook niet op.
We vragen hierbij aan de ouders die hun kind met de auto brengen, om niet via de parkeerplaatsen
voor school naar de ander rijbaan te gaan. Rijd even om.
Anderhalve meter afstand
Een dringend verzoek aan alle ouders om anderhalve meter afstand te bewaren! Dit is nog steeds de
landelijke maatregel en deze geldt niet alleen buiten het hek, maar ook op het schoolplein. Gelukkig
zijn er heel veel ouders die het geweldig doen, maar het zou fijn zijn wanneer alle ouders onderling
afstand bewaren. Blijf ook niet bij de poort hangen, wanneer uw kind al op het schoolplein is. Ook
even verderop kunt u zien dat uw kind naar binnen gaat. Zo houden we rekening met elkaar en ook
met ouders, die nog door de poort willen.
Vervanging meubilair gymzaal
Op 1 en 2 december worden de klimrekken en de ringeninstallatie in de gymzaal vervangen. De oude
zijn afgekeurd. Ook zullen er nieuwe matten komen. Een flinke investering voor school. Maar we
hopen hiermee weer voor lange tijd

Op zoek naar nieuwe leden
Al geruime tijd geven we aan op zoek te zijn naar ouders die zich willen inzetten voor de festiviteiten
op IKC De Tragellijn. Het wordt steeds lastiger om alle activiteiten van school te organiseren omdat
we met zo weinig mensen zijn. Heb je zin om mee te helpen bij het versieren van de school, het
organiseren van Sinterklaas, Kerst, Carnaval, schoolfeestdag of excursies en al die andere dingen die
we als oudervereniging oppakken? Stuur een mailtje naar de oudervereniging
ov.tragellijn@liemersnovum.nl
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We zijn ook nog steeds op zoek een penningmeester, iemand die voor langer dan een jaar de
penningen wil beheren. Meer weten? Stuur ons een mailtje!

Agenda, vrije dagen en vakanties
Dinsdag 1 december
Vrijdag 4 december
Donderdag 17 december
Vrijdag 18 december

Schoen meenemen naar school!
Sinterklaasfeest
Volgende nieuwsbrief
Kerstviering, onder schooltijd.
Alle leerlingen 12.30 uit
Start Kerstvakantie

Jarig
Mylan groep 6
Noor groep 1/2a
Luuk groep 6
Chelsey groep 4a
Liam groep 1/2a
Meggie groep 1/2a

Van harte gefeliciteerd en een
hele fijne dag!
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