Nieuwsbrief 21 juli 2022

Algemeen
Laatste nieuwsbrief van het schooljaar en de allerlaatste van de
directeur
Het schooljaar is voorbij en mijn tijd als directeur zit er op. Ik heb
genoten van de mooie jaren hier en ben supertrots op wat er nu
allemaal op IKC De Tragellijn gedaan wordt. Dat is allemaal
natuurlijk alleen tot stand gekomen door de inzet van ons
geweldige Tragellijnteam! Ons team heeft vanaf 2013 niet
stilgestaan en flink geïnvesteerd in belangrijke zaken om het
onderwijs op een hoger plan te brengen. Zo is PBS, ons programma
voor gedrag, goed ingebed en kunnen we spreken van een veilige
omgeving waar leerlingen tot leren kunnen komen. Dat blijkt ook uit veiligheidsmonitor. Leerlingen
geven ook zelf aan dat het fijn is op school en dat ze zich veilig voelen. Iedereen, ook alle
medewerkers, gaat uit van dezelfde afspraken en regels. Dat werkt zeer goed.
Daarnaast hebben we wereldoriëntatie aangepakt en omgezet naar onderzoekend leren in
samenwerking met het wetenschapsknooppunt van de Radbouduniversiteit. Met onderzoekend
leren gaan leerlingen veel dieper in op onderdelen van de leerstof (bijvoorbeeld de gouden eeuw).
Dit vinden leerlingen ook vele malen leuker dan lezen uit een boekje en vragen beantwoorden. Ze
onthouden het ook beter omdat ze hun eigen onderzoek moeten presenteren in de klas. Tenslotte
leren ze ook heel goed samenwerken met onderzoekend leren.
Drie jaar terug zijn we ook gestart met ‘The Leader in Me’ van Stephen Covey. Deze manier van
denken en doen, gaat vooral over eigen leiderschap en het besef dat je zelf invloed hebt op wat er in
je omgeving gebeurt. Daar hoort ook bij dat je leert wat je zelf kunt doen om je (leer)doelen te halen.
Op cultuurgebied hebben we ook al veel in huis gehaald. In de eerste jaren, via een aantal
vakdocenten van het Musiater, leerden leerlingen muziekinstrumenten bespelen. Een paar jaar teug
is muziekjuf Mendy bij ons in dienst gekomen en verzorgt alle muzieklessen op school. Ook bij juf
Mendy leren de leerlingen muziek maken op instrumenten, van slagwerk tot gitaar en keyboard.
Danslessen hebben we ook gehad en zullen weer gegeven worden in de komende jaren (wanneer
Corona ons niet in de weg zit).
Ook hebben we vanaf 2019 een heel mooi Integraal Kindcentrum weten te vormen. Hierin hebben de
medewerkers van de kinderopvang Zonnekinderen ook een groot aandeel gehad. De samenwerking
tussen opvang en onderbouw is supergoed en ook de inzet van onze gedragsspecialist juf Sjoukje
werpt zijn vruchten af. Ook bij de peuters en de BSO wordt nu gewerkt volgens het PBS programma.
Vorig jaar is de werkgroep Tragellijns fitte vrijdag ontstaan en bieden we 1 keer in de maand een
naschoolse activiteit aan op vrijdag.
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Tenslotte vermeld ik natuurlijk de leerlingencommissies waar we mee werken. Voor de organisatie in
school heel belangrijk, maar ook voor het besef bij leerlingen dat ze medeverantwoordelijk zijn voor
hun omgeving. Geweldig om te zien hoe leerlingen dit oppakken. Ook het zelfstandig vergaderen met
een voorzitter (uit groep 8) en een notulist (uit groep 7) is een succes! Voorzitters leren hierbij
leidinggeven, maar ook om vanuit een andere rol te werken. De leerlingenraad, bestaande uit de
voorzitters en vice voorzitters van de commissies, vergadert ook een paar keer per jaar en adviseert
de directie. Hieruit is het Groene Schoolplein ooit voortgekomen. Het afgelopen jaar hebben we ook
een Tragellijnraad in het leven geroepen, mijn laatste kunstje. In de Tragellijnraad zitten twee
klassenvertegenwoordigers uit iedere groep en zij mogen meedenken over de lessen in de groep en
wat er nog kan verbeteren.
Kortom, ik kijk terug op bijzonder mooie jaren en ben trots op iedereen. Op collega’s, leerlingen en
hun ouders. Het afscheid van de leerlingen was ook heel mooi en daarbij kon ik het nog net droog
houden. Iedereen nog bedankt voor de mooie tijd. IKC De Tragellijn én Lobith blijft een speciaal
plekje innemen bij mij. Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn opvolgster, juf Femke, dit met alle
plezier gaat oppakken en voortzetten. Ik geef als oud-kapitein Tragellijn dan ook met een goed
gevoel het roer over.
Ouderkalender
In de eerste weken van het schooljaar is de nieuwe ouderkalender (op papier) weer af te halen op de
administratie. Gemakkelijk om op te hangen thuis. Er is ook nog plek op de kalender om er iets bij te
schrijven, zodat u hem ook als eigen kalender kunt gebruiken.
Bedankje voor alle hulpouders afgelopen jaar
Afgelopen schooljaar was toch ook weer een
afwijkend jaar door Corona. De hulp van ouders
in school, kwam pas laat op gang, maar was wel
heel welkom. De laatste weken hebben we wel
veel activiteiten gehad op school, maar geen
voorstellingen van leerlingen, waarbij de
hulpouders uitgenodigd konden worden als
bedankje. We beloven dat we dit het komende
schooljaar gaan goedmaken! Langs deze weg
willen we alle ouders die geholpen hebben bij
de lunchpauzes, schoolfeestdag, luizencontroles, oudervereniging, medezeggenschapsraad,
enzovoort, heel erg bedanken!
Sponsoring
Nu de ouderbijdrage door de overheid vrijwillig is gemaakt, krijgt de oudervereniging veel minder
bijdragen binnen. Ook maken we ons zorgen over kamp in groep 8. Nu alles duurder wordt, kunnen
alle activiteiten nog wel doorgaan? Naast de eigen bijdrage van ouders voor kamp en de vrijwillige
ouderbijdrage, betaalt de school nu al een groot deel. Voor school is het onmogelijk om alle uitjes en
leuke activiteiten blijvend te financieren. Wel zal door de mindere inkomsten de ouderbijdrage
komend schooljaar stijgen.
De laatste keer bij de schoolfeestdag hebben we een mooie extra sponsoring gehad van een gezin.
Enkele ouders hebben naar aanleiding daarvan aan ons doorgegeven, dat ze ook best wel extra
willen sponsoren voor kamp of voor een extra activiteit. Dat is natuurlijk van harte welkom! We
kunnen niet veel terugdoen, alleen maar beseffen dat de leuke activiteiten dan door kunnen blijven
gaan, ook bv kamp naar Texel in groep 8.
Heeft u de mogelijkheid om een extra bedrag uit te geven voor school, klop dan even aan bij de
directie. Alle kleine beetjes helpen.
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Veel activiteiten de laatste weken
Hieronder enkele foto’s en een korte beschrijving van de laatste activiteiten op school.
Afscheid groep 8 en de musical
Dinsdag was de einduitvoering van de musical, door groep 8. Gelukkig werd de aula koel gehouden
door een paar airco’s. Deze werden geleverd door de ouders van een van de leerlingen in groep 8.
Hierbij willen we de firma Marmelo Aircosystemen dan ook bedanken. Zonder deze koeling hadden
we het niet gered!
Woensdag nam groep 8 afscheid en dat ging via de leerlingenboog op het schoolplein. Veel succes in
het voortgezet onderwijs groep 8ers!

Opening groene schoolplein

Afscheid juf Marion

Een geweldig leuke ochtend waar iedere groep in de aula iets presenteerde voor juf Marion. Op het
plein werd een boekwerkje aangeboden met leuke weetjes van de leerlingen over juf Marion. Daarna
een afscheidslied.
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Schoolfeestdag

Vrije dagen en vakanties
Vakanties, alle leerlingen vrij
Zomervakantie t/m 4 september 2022
Herfstvakantie 22 oktober t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie 18 februari t/m 26 februari 2023
Goede Vrijdag 7 april 2023
Pasen 9 en 10 april 2023
Koningsdag 27 april 2023
Meivakantie 29 april t/m 7 mei 2023
Kermisvakantie 18 mei t/m 29 mei 2023 (incl. Hemelvaart en Pinksteren)
Zomervakantie 15 juli t/m 27 augustus 2023
Studiedagen
12 oktober 2022 (nog onder voorbehoud)
8 februari 2023
6 april 2023 (personeelsdag LiemersNovum)
28 juni 2023
14 juli 2023
Vrije dagen groepen 1 en 2
30 september 2022
18 november 2022
27 januari 2023
24 maart 2023
30 juni 2023 (onder voorbehoud ivm kamp)
School eerder uit
5 december 2022 alle leerlingen om 12.30 uur uit
23 december 2022 alle leerlingen om 12.30 uur uit
17 februari 2023 alle leerlingen om 12.30 uur uit

Schoolfeestdag
We kunnen terugkijken op een hele mooie dag! Dank aan alle ouders die geholpen hebben. Ook alle
sponsoren van die dag willen we bedanken. Zonder jullie hulp was deze dag niet mogelijk geweest.
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Dit was het eerste jaar als oudervereniging voor alle leden, maar de inzet is super! Komend
schooljaar gaat de oudervereniging weer aan de slag voor alle activiteiten. De vrijwillige
ouderbijdrage zal wel omhoog gaan. Vrijwillige extra bijdragen zijn natuurlijk ook welkom. Zie
hiervoor ook het stukje bij sponsoring.

Jarig
Nova groep 1/2b
Morris groep 1/2b
Sofie groep 8
Lizzy groep 3
Rowan groep 6

Van harte gefeliciteerd en
een hele fijne dag!

Alle ouders en kinderen wensen wij een heerlijke
zomervakantie! Rust lekker uit en tot ziens op 5 september.

Informatie van Zonnekinderen
Vier je vakantie bij Zonnekinderen!
Op Zonnekinderendorp vind je iedere schoolvakantie de activiteiten die op jouw locatie worden
georganiseerd. Iedere vakantie organiseren we activiteiten op basis van onze pijlers Sport, Cultuur,
Natuur & Avontuur, Multimedia en Wereldwijs. Ook tussen de vakanties door zijn er
pijlerprogramma’s zoals Expeditie Zonnekinderen, Leven als een Prof, Expositie Zonnekinderen en
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Multimedialab. Ook de activiteiten van Wereldwijs vind je hier terug. Scan de QR code om meer te
weten te komen.
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