Nieuwsbrief 18 december 2020

Algemeen
Corona-sluiting.
Wie had dat gedacht. Een week vol met Kerstactiviteiten werd abrupt onderbroken door een tweede
Corona-sluiting. Vanaf woensdag 16 december zijn de kinderen al thuis en wordt er op school hard
gewerkt aan het voorbereiden van het digitaal lesgeven.
Alle betreffende informatie heeft u de afgelopen dagen ontvangen. We houden u via de mail op de
hoogte van eventuele veranderingen.
We gaan nu eerst allemaal genieten van een welverdiende Kerstvakantie. Fijne dagen en tot in het
nieuwe jaar.
Kerstgala ‘Lang Leven de Muziekshow’.
Op zaterdag 5 december streed groep 8 voor een plek in de Finale van Lang Leven de Muziekshow.
Helaas werd er net niet gewonnen.
Onze schoolvertegenwoordiger Yanou, mocht Koningin Maxima ontmoeten, dit is op zondag 20
december te zien op 21:50 NPO1. In deze uitzending van het programma ‘5 jaar Kerst Muziekgala’
komt, naast de gesprekken met de schoolvertegenwoordigers, ook dé Muziekshow kerstclip voorbij.
In de videoclip komen wij als deelnemende school dus ook voorbij!
Via deze weg nog één keer fantastisch complimenten voor onze muzikale groep 8. Een plek in het
rijtje ‘meest muzikale klas van Nederland’ is iets om trots op te zijn en nooit meer te vergeten. Onze
dank gaat hierbij ook uit naar juf Mendy!
PBS
Na de kerstvakantie en tijdelijke schoolsluiting zullen wij halverwege januari de
kinderen met groot plezier weer ontvangen. Voor PBS ligt de focus op ’Samen weer
naar school – Klassenkracht'. Vanuit het PBS-team (gedragsspecialist) zijn hiervoor
reeds handreikingen op de e-mail gezet naar het team.

BSO in de Kerstvakantie; Zonnekinderendorp.
De Kerstvakantie is in zicht en Zonnekinderendorp is er klaar voor! De BSO activiteiten zijn helaas
uitsluitend voor kinderen van ouders die een cruciaal of vitaal beroep hebben.
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De Zonnekinderen coaches hebben een programma gemaakt vol leuke en uitdagende activiteiten.
Zet je speurneus maar op, want er is heel wat te vinden in de natuur met de Natuurcoaches, of duik
de digitale wereld in met de Multimediacoach, maak met de Cultuurcoaches de mooiste
Kerstknutsels, en wees actief met de Sportcoaches. En natuurlijk is er ook dit jaar weer een te gek
gala. Deze week vind je alle activiteiten op de Zonnekinderendorp website.
Geef een (Prenten)Boek cadeau.
Ook in 2021 gaat de actie "Geef een (prenten)boek cadeau" weer door met bovenstaande titels.
Op 5 februari verschijnt De brief voor de koning van Tonke Dragt in een eenmalige goedkope
editie voor € 3,50.
Het prentenboek van 2021 is Max en de Maximonsters van Maurice Sendak en ligt vanaf 9 april in de
boekhandel voor € 2,50.

Kerstwens
Klik op onderstaande link voor ons Kerstfilmpje.
https://youtu.be/-9gpTihQW4M
Starring: Regenboogklas MIK bb

Wij wensen u allen, ondanks de hectische tijden, hele fijne feestdagen & een goed 2021!

Namens het gehele team IKC de Tragellijn
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Agenda, vrije dagen en vakanties
Vrijdag 18 december
Maandag 4 januari
Dinsdag 12 januari
Donderdag 14 januari
Vrijdag 15 januari
Maandag 18 januari

Volgende nieuwsbrief
Officiële start Kerstvakantie
Eerste digitale schooldag na de Kerstvakantie
Marion directeurenoverleg
Astrid, Renske en Marion afwezig in verband
met overleg
Volgende nieuwsbrief
Voorlopig is dit de eerste schooldag na de
scholensluiting.

Kerstfoto
Fijn dat we op tijd een Kerstfoto hebben kunnen maken van de groepen.
De oudervereniging wenst iedereen fijne feestdagen en een goed 2021.

Jarig

Danique groep 5
Bob groep 4b
Jayden groep 4a
Zamzam groep 4a
Amy groep 7
Indy groep 3
Jayden groep 3
Jina groep 4b
Danique groep 7
Mansur 1/2b
Duuk groep 1/2b
Marinella groep 1/2b

Van harte gefeliciteerd en
een hele fijne dag!

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

tragellijn@liemersnovum.nl
www.detragellijn.nl

Nieuwe leerlingen

S
Sergio groep 5
Dominic groep 1/2a
Taylor groep 1/2a
Milano groep 1/2b
Wij wensen jullie en jullie ouders een fijne tijd op onze school.
Van harte welkom!

Informatie van derden
Bericht van de gemeente Zevenaar voor gezinnen in Spijk met kinderen
op de basisschool
Omdat het fietspad nog niet beschikbaar is, heeft een aantal ouders gevraagd of
er andere mogelijkheden voor vervoer zijn. In eerste instantie was het de bedoeling dat een avond
georganiseerd zou worden om deze behoefte te inventariseren. Gezien de geringe belangstelling
voor zo’n avond geven we met onderstaande informatie een alternatief voor vervoer in de
wintermaanden. Ouders kunnen dit zelf regelen.
Alternatief voor de buurtbus
De buurtbus rijdt vanwege de gevolgen van corona niet. Vanaf nu is er wel een alternatief geregeld
bij Regiotaxi Avan. Bent u gewend met de buurtbus te reizen dan kunt u de buurtbus-taxi bellen. Het
gaat om de buurtbuslijnen 555, 560 en 566 tussen de kernen Aerdt, Babberich, Herwen, Lobith,
Pannerden, Spijk, Tolkamer, Zevenaar en Elten (Duitsland).
Hoe regelt u vervoer?
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U belt voor het boeken van een rit naar (085) 043 8784. U kunt een rit boeken van halte naar halte
(dus niet van deur tot deur). U betaalt € 2,35 per rit en rekent af bij de chauffeur met een pinpas. Uw
OV-chipkaart kunt u niet gebruiken. Let op: het dragen van een mondkapje is verplicht in de
Regiotaxi Avan.
Wanneer gaat de buurtbus weer rijden?
De buurtbussen moeten allemaal aangepast worden. De bussen krijgen extra ventilatie en
kuchschermen. Als dit gebeurd is, kunnen de bussen weer gaan rijden. Echter de chauffeurs op de
buurtbus zijn vrijwilligers. Alleen als zij zich veilig genoeg voelen in de buurtbus kan de dienstregeling
weer opgestart worden.
Meer informatie?
Op de www.breng.nl/nl/onze-routes/vervoersmiddelen/buurtbus leest u meer informatie over de
buurtbus en de tijdelijke alternatieven.
Reis alleen als het echt nodig is
Vanaf woensdag 14 oktober 2020 zijn er strengere maatregelen aangekondigd. Door minder te
reizen, komen mensen op minder plekken en is er minder contact met anderen. Zo kan het virus zich
minder snel verspreiden. Reis daarom minder vaak, beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte.
Het dragen van mondkapjes in het OV is verplicht. Kijk voor de algemene regels
op www.rijksoverheid.nl.
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