Nieuwsbrief 12 november 2021

Algemeen
Coronamaatregelen
Vanavond is er weer een persconferentie over aanscherping van de huidige maatregelen. De
besmettingen lopen sterk op. Ook in Rijnwaarden loopt het aantal positieve besmettingen op.
Momenteel gaan we ervan uit dat de scholen open blijven en dat we door kunnen gaan met het
halen en brengen van de kinderen zoals we het nu ook doen. We zullen u zo snel mogelijk informeren
over mogelijke verdere gevolgen voor de scholen. Laten we duimen dat de scholen open mogen
blijven.
Herhaalde oproep voor een ouder die deel wil uitmaken van het PBS team
Op Tragellijn werken we met een PBS team dat bestaat uit: de directeur, de
gedragsspecialist, een leerkracht en twee ouders. Een van de ouders is gestopt. We zijn
nu op zoek naar een andere ouder die mee wil denken met school over PBS en over de
veiligheid op school. Onderwerpen die besproken worden zijn onder andere de
uitkomsten van de veiligheidsmonitor, de informatie naar de ouders, de protocollen rond de
afspraken en de regels. Het PBS team vergadert eens per maand. Heeft u interesse dan kunt u zich
opgeven bij de directeur.
Onderstaand de data van de overleggen:
17 November 11.30 uur
8 december 11.30 uur
- 19 januari 11.30 uur
9 februari 11.30 uur
16 maart 11.30 uur
13 april 11.30 uur
18 mei 11.30 uur
15 juni 11.30 uur
13 juli 11.30 uur
Naschools aanbod
Vandaag, de tweede vrijdag van de maand, starten we met de eerste clinic na
schooltijd. Dit keer is het een voetbalclinic. Op de voetbalvelden van Rijnland
krijgen vanmiddag 40 leerlingen van IKC De Tragellijn een voetbaltraining.
Superfijn dat er zoveel inschrijvingen waren. Houd de informatie van school
goed in de gaten voor de volgende tweede vrijdag van de maand met een nieuwe clinic.
Gymkleding vergeten?
Met ingang van 22 november gaan leerlingen die hun gymkleding vergeten zijn, gewoon meedoen
met de gymles. We schaffen wat korte broekjes aan van school en t-shirts hebben we al. Na de les
wordt deze kleding op school gewassen. Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen veel bewegen,
dus iedereen moet mee kunnen doen. Is er een serieuze reden dat uw kind niet kan of mag gymmen,
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geef dan een briefje mee van thuis. Wanneer steeds dezelfde leerling regelmatig de spullen vergeet
en geen briefje bij zich heeft, nemen we contact op met de ouders.

Nieuws uit de groepen
Week van de techniek
Deze week is het de week van de techniek en zijn er volop technieklessen op school. De lessen zijn
georganiseerd door de Liemerse Ambassade en het netwerk Sterktechniek Onderwijs. Bijna alle
groepen hebben iets met techniek gedaan, enkele groepen komen later dit schooljaar aan de beurt.
De leerlingen zijn super enthousiast! Vandaag waren Mad Science (hebben we in het verleden ook op
bezoek gehad) en STEAM Academy op school. Hieronder een kleine impressie van de lessen van
vandaag.
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Sinterklaas
Zaterdag 14 november komt Sinterklaas weer in het land. Natuurlijk vieren wij
ook dit jaar weer volop Sinterklaas op school.
Op vrijdag 3 december komen de Sint en zijn pieten bij ons op bezoek en maken
we er een feestelijke dag van. Wie weet komt er ook al eerder een strooipiet
een bezoekje brengen?
Op donderdag 25 november mogen alle leerlingen op school hun schoen
zetten. Hierover krijgt u nog bericht via Klasbord.
Woensdag 1 december is er voor groep 1 t/m 4 een Pietenochtend vol leuke activiteiten. De
kinderen van groep 1 t/m 4 mogen dan verkleed als Piet naar school ( zonder schmink aub).
Voor deze ochtend hebben wij veel ouders nodig die willen helpen. Er komt hiervoor volgende week
een oproepje via Klasbord.
De leerlingen van groep 6 t/m 8 maken ook dit jaar weer een surprise, om Sinterklaas een beetje te
helpen. Zij brengen deze maandag 29 november al mee naar school. Verdere informatie hierover
krijgt u via de leerkracht van de groep.
Vrijdag 3 december vieren we Sinterklaas op school. Op dit moment is het nog onbekend hoe we
Sinterklaas ontvangen op school in verband met mogelijk strengere maatregelen. Hierover zullen we
u informeren wanneer we meer weten.
Om 12:30 zijn alle leerlingen vrij. Uw kind neemt deze dag dus alleen een fruithap mee naar school.
Het worden weer gezellig weken.
We hebben er zin in!

Fietsverlichtingsactie
‘De donkere dagen’ naderen weer….ook in het verkeer.
Zeker in deze periode is het belangrijk duidelijk gezien te worden door o.a. goed werkende
verlichting. Daarom houden wij weer de jaarlijkse fietsverlichtingsactie georganiseerd door Veilig
Verkeer Nederland.
Op dinsdag 23 november vindt deze actie plaats voor de groepen 6 tot en met 8 (deze groepen
komen in aanmerking, omdat ze het meest gebruik maken van de fiets). Uw kind mag met de fiets
naar school komen, waar deze gekeurd zal worden op goed werkende verlichting.

Agenda, vrije dagen en vakanties
donderdag 18 november
dinsdag 23 november
woensdag 24 november
donderdag 25 november
vrijdag 19 november
vrijdag 26 november
maandag 29 november
woensdag 1 december
vrijdag 3 december
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Marion afwezig ivm directeurenoverleg
fietsverlichtingsactie groep 6 tot en met 8, fiets meenemen!
Sylvia afwezig
schoen zetten
Sylvia aanwezig
meester Dean afwezig, vervanging in groep 4 wordt geregeld
volgende nieuwsbrief
surprise mee naar school groep 6 t/m 8
pietenochtend groep 1 t/m 4 (ouderhulp nodig)
sinterklaas feest op school 12:30 alle leerlingen vrij
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De school is al weer versierd voor de Sinterklaasperiode. Er is hard gewerkt afgelopen week om het
weer mooi te maken. Sinterklaas kan komen!
Denkt u nog aan het inleveren van het formulier voor de ouderbijdrage? Hierbij alvast een bedankje
voor de vele ouders die het formulier al hebben ingeleverd of de bijdrage al
hebben betaald.

Jarig
Ariyana groep 1/2 b
Adam groep 5b
Luc groep 8
Lynn groep 4
Pim groep 7
Hedwig groep 4
Dion groep 4
Sofie groep 1/2 b
Mylan groep 7
Noor groep 1/2 a
Luuk groep 6

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag!

Nieuwe leerlingen

Maribella groep 1/2 b
Valeria groep 8

Wij wensen jullie en jullie ouders een fijne tijd op onze school.
Van harte welkom!
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Informatie van derden
Gezinsviering
Beste ouders, verzorgers,
Op 24 december (kerstavond) is er om 18.00 uur een gezinsviering in de R.K. kerk in Lobith.
We zijn blij dat dit jaar de viering kan doorgaan en zoals altijd hebben we weer de hulp nodig van een aantal
kinderen.
Kinderen die graag iets willen lezen en/of kinderen die het kerstverhaal willen uitbeelden.
We zijn dus op zoek naar jongens en meisjes die Maria, Jozef, engeltjes of herders willen zijn.
En natuurlijk moet op deze avond ook het “Kindje Jezus” in de kribbe worden gelegd!
Maar alleen iets lezen is ook prima.
Lijkt het uw zoon en/of dochter leuk om mee te doen dan kunt u contact opnemen met:
Elly Ariessen
Email: ellyariessen@gmail.com
Graag zie ik uw reactie tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Elly Ariessen
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