Nieuwsbrief 10 december 2021

Algemeen
Aangescherpte maatregelen in verband met Corona
De eerste week is al weer voorbij na de laatste aanscherpingen: preventief zelftesten (twee keer in
de week) en mondkapjes in de gangen voor leerlingen in de groepen 6 t/m 8. De leerlingen weten al
niet beter, de mondkapjes worden al automatisch opgedaan wanneer ze de school inkomen.
Afgelopen woensdag ontvingen we ’s middags de zelftesten. Iedere donderdag krijgen de leerlingen
uit de groepen 6 t/m 8 twee zelftesten mee naar huis. Ons advies is om te testen op maandag en
woensdag.
Het aantal positieve besmettingen bij ons op school valt gelukkig mee. Laten we het afkloppen, want
we krijgen wel signalen van andere scholen dat het aantal besmettingen onder personeel en
leerlingen groeit. Het is dan ook heel fijn dat de meeste ouders van ons IKC zorgvuldig handelen
wanneer hun zoon of dochter klachten heeft die bij Corona passen. Kinderen worden thuisgehouden
tot ze klachtenvrij zijn of ze worden getest.
De leerkrachten zijn er ook best druk mee. Regelmatig zijn er kinderen thuis in afwachting van de
uitslag van een test, vanwege quarantaine of anders. We hebben afgesproken dat er pas op de
tweede dag online onderwijs wordt gegeven.
Volgende week is er weer een persconferentie…laten we hopen dat er niet weer heel veel veranderd
voor de scholen.
Groene schoolplein
Gisteren kregen we bericht van de aannemer dat de speeltoestellen niet op tijd geleverd kunnen
worden. Op zijn vroegst in april. In overleg met de aannemer is besloten om de aanleg van het plein
op te schuiven en te starten in de voorjaarsvakantie. Het voordeel is dan ook, dat de beplanting
aansluitend geplaatst kan worden en de speeltoestellen hopelijk ook. De leverancier van de
speeltoestellen gaat alles op alles zetten om de toestellen in april ook daadwerkelijk te kunnen
plaatsen.
Nieuw spelmateriaal uitgereikt door de leerlingen commissie
Vandaag is er nieuw spelmateriaal uitgereikt in de groepen. De spelcommissie leerlingen
is verantwoordelijk voor het uitlenen van de materialen in de
pauzes. Deze commissie bestaat uit leerlingen uit de groepen 5 t/m
8. De voorzitter en vicevoorzitters beheren het budget en kopen, in
overleg met de directie, nieuw spelmateriaal. Vandaag hebben ze het nieuwe
materiaal uitgedeeld in de groepen. Ze hebben erbij verteld wat de regels zijn
en dat er een mand is met extra spelmateriaal. Deze komt eens per 3 weken in
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de groep erbij. Belangrijk is ook dat leerlingen geen eigen voetbal meenemen naar school, we
hebben nu een voetbal in iedere groep. Daarnaast voetballen we alleen op het voetbalplein en op de
andere plaatsen wordt er alleen gegooid met een bal.
Complimenten voor de leiding van de spelcommissie. Echte toppers zijn het!

Sinterklaas op bezoek
Het lijkt alweer heel lang geleden….maar vorige week was Sinterklaas
op bezoek. Ook dit jaar helaas geen ontvangst buiten, door kinderen
en ouders. Dat durfde de Sint nog niet aan. Maar hij kwam dit keer
wel via de Graaf Ottoweg, gewoon in
het busje van Zonnekinderen. Op het
schoolplein bleven ze natuurlijk even
plakken voor de ramen van de groepen
1 tot en met 3. Dat was natuurlijk
superspannend voor de kinderen.
Daarna ging Sinterklaas naar de
gymzaal waar de groepen én de peuters na elkaar op bezoek kwamen.
Het was een gezellige boel en Sinterklaas vond het heerlijk om weer
terug te zijn op De Tragellijn.
Kerstviering
Heel voorzichtig zijn we al iets voor de Kerst aan het regelen. Volgende week worden de gangen en
de aula versierd. In de klassen is het al heel gezellig versierd en brandt een knapperend haardvuur
(op het digibord) wanneer de kinderen binnenkomen. Wat we precies gaan doen met Kerst op school
is nog even een verrassing. In ieder geval organiseren we iets onder schooltijd, omdat het na
schooltijd niet kan. Laten we hopen dat er nog wel iets te vieren valt en dat de scholen niet
dichtgaan.

Ineens is onze ziekenboeg voor pedagogisch medewerkers helemaal vol
Vorige week is is Stefanie ziek naar huis gestuurd. Deze week zijn ook Marjan, Astrid en Emmeline
ziek geworden. Allemaal geen Corona. Langs deze weg wensen we Stefanie, Marjan, Astrid en
Emmeline beterschap!
Gelukkig hebben we fijne collega’s, die heel snel bereid waren om wat extra te werken. In deze tijd
van personeelskrapte is dat superfijn voor de kinderen. Wat een geweldig team!

Agenda, vrije dagen en vakanties
donderdag 23 december
vrijdag 24 december
26 december t/m 9 januari
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Kerstviering in de groepen
volgende nieuwsbrief
alle leerlingen vrij
Kerstvakantie, alle leerlingen vrij
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Jarig

Dani groep 1/2a
Syenna groep 7
Milano groep 1/2b
Sophia groep 6
D ànne groep 5b
Emily groep 7

Van harte gefeliciteerd en een hele
fijne dag!

Nieuwe leerlingen

Lynn groep 1/2b

Wij wensen jou en jouw
ouders een fijne tijd op onze
school. Van harte welkom

Informatie van derden
Berichten van handbalvereniging OBW, Gemeente Zevenaar en jeugdgezondheidszorg.

Handbalvereniging OBW organiseert in begin van volgend jaar het schoolhandbal voor de groepen 6,
7 en 8! Dit is voor jongens en meiden apart.
• Voor de meiden van groep 6, 7 en 8 vindt het toernooi plaats op 23 februari 2022. Uiterlijke
inschrijfdatum voor die teams is 15 februari 2022.
• Voor de jongens van groep 6, 7 en 8 vindt het toernooi plaats op 9 maart 2022. Uiterlijke
inschrijfdatum voor die teams is 1 maart 2022.
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De digitale inschrijf linken volgen binnenkort.

Gemeente Zevenaar

Onderstaand de link voor het aanvraagformulier Kindpakket
https://www.zevenaar.nl/file/11720/download
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Jeugdgezondheidszorg Gelderland Midden

Kijk verder op www.groeigids.nl/ouderchat
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