Nieuwsbrief september 2021
Bewaarexemplaar!

Algemeen
Welkom in het nieuwe schooljaar!
We hebben er al weer een week opzitten. Het is fijn om de leerlingen
weer te zien en weer les te geven. Laten we met zijn allen duimen
dat het een een zo normaal mogelijk schooljaar gaat worden. Een
schooljaar waarin veel geleerd gaat worden, maar waar ook ruimte is
voor muziek en allerlei andere activiteiten.
Afgelopen maandag hebben we nog wel een korte gezamenlijke
opening gehad op het plein. Daarbij heeft meester Erik samen met de oudste leerling Beau uit groep
8, de schoolvlag gehesen. Na de opening op het plein werd er in de groepen ook nog eens geproost
op een goed schooljaar.
De volgende Coronamaatregelen blijven voorlopig nog gelden
Kinderen van 0-12 jaar mogen naar de opvang en school:
- met lichte verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn)
en als ze af en toe hoesten;
- met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of
benauwdheid;
- Kinderen moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of
benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.
De anderhalve meter afstand tussen volwassenen onderling blijft nog gelden.
We houden in school de groepen in de school nog zoveel mogelijk gescheiden. Buiten spelen we in
de kleine pauze wel weer gemengd op het schoolplein. Na de lunch spelen de groepen nog wel
gescheiden omdat de leerlingen dan langer buiten zijn. We wachten de volgende persconferentie
met spanning af. Mogelijk hoeft vanaf 20 september bij een positieve besmetting niet meer de hele
groep in quarantaine.
Anderhalve meter afstand bewaren betekent ook dat we bijeenkomsten met meerdere ouders
tegelijk nog niet kunnen organiseren. De informatieavonden, die we juist dit jaar weer wilden
organiseren in iedere groep, komen te vervallen. We gaan weer keer- omgesprekken houden.
Hierover krijgt u via de mail bericht, u kunt dan weer digitaal inschrijven voor een gesprek op school
of via Teams. 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.
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We gaan er, samen met u en de leerlingen, een mooi en misschien wel een heel bijzonder schooljaar
van maken.
Hieronder nog de beslisboom wanneer uw zoon of dochter naar school mag.

Papieren ouderkalender
Vanaf vandaag hebben we 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 is reeds bijgewerkt zodat u daar ook de vakanties en vrije dagen kunt terugvinden.
Schooljudo
Dit schooljaar starten we weer met schooljudo in de tweede week van het schooljaar. Schooljudo is
een vast onderdeel geworden van ons onderwijs. Dit jaar en de komende 3
jaren zullen de leerlingen van alle groepen opnieuw 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 judo pak! Dit wordt gedragen
over de gymkleding van de leerlingen.

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 17 september. Via de mail mag ook:
tragellijn@liemersnovum.nl
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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.
Keer-om gesprekken
In alle groepen houden we keer-om gesprekken, op 30 september en 5
oktober. De groepen 3 en 8 hebben een informatieavond en geen keeromgesprekken. Inschrijven kunt u voor een fysiek of digitaal gesprek in het
weekend van 18 en 19 september. Houd uw e-mail in de gaten, want de
uitnodiging om in te schrijven ontvangt u weer via de e-mail.
In de keer-om gesprekken staat het kind centraal. Ouders en leerkracht bespreken verwachtingen,
ideeën etc. met elkaar. Deze informatie is belangrijk om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij
de onderwijsbehoeften van uw kind. U ontvangt maandag 20 september een lijst met vragen over uw
kind. De ingevulde lijst levert u uiterlijk vrijdag 24 september in bij de leerkracht. Dit ingevulde
formulier is het uitgangspunt voor het gesprek. Verder komt in het gesprek aan de orde wat het kind
wil leren in het komende jaar, welke uitdaging ouders zien voor hun kind en welke kansen op
cognitief- en/ of sociaal gebied de leerkracht voor het kind ziet in het komende seizoen.
Wij denken dat dit extra interactieve contactmoment aan het begin van het schooljaar een goede
start is om uw kind het komende schooljaar te begeleiden.
Verdere informatie over de groep wordt door de leerkrachten op papier gezet en meegegeven aan
de ouders aan het einde van het keer- om gesprek.
En verder
Binnenkort ontvangen wij de spelmaterialen via de Doekoe actie van de Coöp. Dan hebben we ook
genoeg ballen voor de kinderen en krijgt iedere groep een eigen bal. Vanaf dat moment mogen er
ook geen ballen meer meegenomen worden naar school door de kinderen.

Agenda, vrije dagen en vakanties
Onderstaand vindt u nogmaals de lijst met vakanties. Deze hebben we aangevuld met de studiedagen, vrije
dagen van de groepen 1/2 en overige vrije dagen:
VAKANTIES 2021-2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart t/m Pinksteren
Zomervakantie
Studiedagen:
Alle leerlingen vrij

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

25 t/m 29 oktober 2021
25 december 2021 t/m 7 januari 2022
28 februari t/m 4 maart 2022
15 april 2022
18 april 2022
2 mei t/m 6 mei 2022
26 mei t/m 6 juni 2022
25 juli t/m 2 september 2022
6 oktober 2021
10 november 2021
2 februari 2022
29 juni 2022
22 juli 2022
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Vrije dagen groep 1/ 2
leerlingen groepen ½ vrij

24 september 2021
12 november 2021
25 maart 2022
17 juni 2022
8 juli 2022

Overige vrije dagen/eerder uit

3 december 2021 Sinterklaas alle leerlingen 12.30 uur vrij
24 december 2021 Alle leerlingen vrij
25 februari 2022 Carnaval: alle leerlingen 12:00 uur vrij
14 april 2022 Personeelsdag LN: Alle leerlingen vrij
27 april 2022 Koningsdag: Alle leerlingen vrij

Schoolreisje
We zijn blij te kunnen vertellen dat de schoolreisjes door kunnen gaan! Hieronder vindt je alle
informatie:
De kleuters gaan naar de Dierense Speeltuin
Dinsdag 21 sept, 08.30 uur verzamelen op school en 08.45 uur vertrekt de bus.
We verwachten tussen 14.45 en 15.00 uur terug te zijn op school.
Groep 3, 4 en 5 gaat naar familiepretpark Megapret
Donderdag 23 september, 08.30 uur verzamelen op school en 08.45 vertrekt de bus.
We verwachten tussen 15.30 en 15.45 uur terug te zijn op school.
Groep 6, 7 en 8 gaat naar attractiepark Slagharen
Dinsdag 28 september, 08.00 uur verzamelen op school en 08.15 vertrekt de bus.
We verwachten tussen 16.45 en 17.00 uur terug te zijn op school .
Belangrijk om te weten:
1. om kinderen langer te laten genieten van het schoolreisje, zijn de schooltijden los gelaten. De
kinderen zijn dus later op school terug dan 14.30 uur. De bovenbouw zal ook al een half uur eerder
verzamelen, namelijk om 08.00 uur.
2. De oudervereniging biedt alle kinderen drinken en een frietje + saus + snack aan. Let op: bij
Megapret mag je zelf niks meenemen, alleen groente en fruit!
3. Het verkeer kan tegenzitten, via Klasbord worden wijzigingen doorgegeven
Ouderbijdrage
Binnenkort wordt de brief verspreid over de inning van de vrijwillige ouderbijdrage. De
oudervereniging gebruikt de ouderbijdrage voor de sinterklaascadeaus, kerstactiviteit, versiering bij
themafeesten, het frietfeest en het schoolreisje, excursie of schoolfeest. We hopen weer op ieders
bijdrage. Is (volledig) betalen niet mogelijk, neem dan contact op met de directie. Via Stichting
Leergeld kan geen vergoeding meer worden aangevraagd. Deze info vind je ook in de brief die
binnenkort wordt uitgedeeld.
Wie zit er in de oudervereniging?
Woensdag heeft het bestuur kennis gemaakt met Nathalie Geurts. Zij wil gelukkig het werk van Roel
Peters overnemen, als penningmeester van de oudervereniging. Het lukt haar niet te helpen bij de
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activiteiten, maar we zijn heel blij dat ze het geld wil beheren. En dankbaar dat Roel haar rustig wil
inwerken. Samen met Lucinda (moeder van Lauren en Florien )en Sabine (moeder van Anne en
Emma) vormen zij het bestuur van de oudervereniging.
Chantal (moeder van Niek) , Nicky (moeder van Bennie), Astrid (moeder van Saar en Noor) en Claudia
(moeder van Ivo) zijn ook actief lid. Met zeven ouders wordt de groep klein om extra activiteiten te
kunnen doen. Vind je dat jammer en wil je graag nog meer activiteiten op IKC De Tragellijn, dan
hopen we dat je contact met ons opneemt. We zijn te bereiken via ov.detragellijn@liemersnovum.nl
Je kunt je vragen ook stellen aan de leerkracht.

Jarig
Wie waren er jarig?
Augustus
Saar 5b
Quintino 6
Guus 4
Dayenne 5a
Bennie 8
Ranomi 5a
Jax 3
Dylano 8
Catoo 3
Max 4
Amy 6
Jelle 5a
Marilena 7
Noa 7
September
Riekie 1/2b
Manu 1/2a
Mikai 1/2a
Dijano 3
Damian 4
Brett 5b
Dilana 6
Sam 6
Dynairo 6
Lucy 3
Daylano 1/2b

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag!
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Nieuwe leerlingen

Gynne, James, Nicole, Luuk, Dani en Helin in groep 1

Wij wensen jullie en jullie ouders een fijne tijd op onze
school. Van harte welkom!

Informatie van derden

Team Leergeld de Liemers
Onze stichting heeft als doel te voorkomen dat
kinderen in een sociaal isolement raken als ze niet
kunnen deelnemen aan gezamenlijke activiteiten. Met
name voor kinderen van ouders die weinig tot geen
financiële middelen hebben. Leergeld vindt dat alle
kinderen mogen meedoen.
De stichting richt zich op alle schoolgaande kinderen
van 4 tot 18 jaar binnen de Gemeenten Zevenaar,
Duiven, Westervoort en Montferland. Leergeld vindt
dat alle kinderen moeten kunnen deelnemen aan
activiteiten als sport, cultuur, zwemles, schoolreis, werkweek. Zelfs een fiets en een computer mogen
niet ontbreken.
Stichting Leergeld de Liemers is onderdeel van de Vereniging van
Stichtingen Leergeld Nederland.
▪ E-mailadres info@leergelddeliemers.nl
▪ Website www.leergelddeliemers.nl
▪ Telefoonnummer 0316-764000 (woensdag 10.00-12.00 uur)
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▪ Voor wie?
Stichting Leergeld de Liemers richt zich op kinderen tussen de 4 en 18 jaar waarvan de ouders een
laag besteedbaar inkomen hebben.
Is uw financiële situatie zorgelijk? Neemt u dan contact met ons op. Samen kunnen we kijken of we u
een helpende hand kunnen bieden.
Mail naar:
info@leergelddeliemers.nl

LET OP!
Vanaf 1 augustus jl. is de nieuwe Wet Vrijwillige Ouderbijdrage in werking
getreden. Gevolg van deze wet is dat ouders/verzorgers voor uitgaven ten behoeve van
schoolkosten geen beroep meer kunnen doen op Leergeld. Leergeld zal dan ook verwijzen
naar de desbetreffende scholen.
Wegens groot succes organiseert KV de Zwaluwen op vrijdag 17 september
wederom een MIX training. Alle kinderen van 6 t/m 13 jaar zijn van harte
welkom. Deze MIX training is geheel GRATIS! We mixen alle leeftijden door
elkaar en maken er een gezellig sportavondje van. Neem je vrienden en/of
vriendinnen mee want ook zij mogen allemaal GRATIS meedoen. Iedereen is
van harte welkom om te ervaren hoe vet korfbal kan zijn.
Kom vrijdag 17 september om 18.00 uur in je sportieve outfit bij KV de Zwaluwen in Zevenaar. De
training eindigt om 19.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Zien we je dan ?! Voor meer
informatie kijk op www.dezwaluwen.nl of mail ons info@dezwaluwen.nl
Groetjes en tot ziens !!!
Schoolkorfbal
KV de Zwaluwen

KV de Zwaluwen organiseert vrijdag 17 september speciaal voor kinderen uit
groep 1 + 2 een korfbal training. Alle kinderen van 3 t/m 6 jaar zijn van harte
welkom. De kinderen gaan in een uur tijd sportieve en gezellige spellen doen
en leren hoe ze de bal in de korf kunnen gooien. Dat is best moeilijk maar met
veel oefenen gaat het hun echt wel lukken.
Kom vrijdag 17 september om 18.00 uur in je sportieve outfit bij ons op
Sportpark Hengelder, Marconistraat 18 in Zevenaar. De entree is gratis. Ervaar eens hoe leuk het is
om met ons mee te doen. Aanmelden is niet nodig. Zien we je dan ?!
Voor meer informatie kijk op www.dezwaluwen.nl of mail ons info@dezwaluwen.nl.
Groetjes en tot ziens !!!
Schoolkorfbal
KV de Zwaluwen
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