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RK Basisschool Triangel, Linnerhof 36 6067 EJ LINNE
www.triangel-linne.nl directie.triangell@innovo.nl

Telefoon: 0475 462321

ouderavonden/rapportbesprekingen
Er heeft een wijziging plaats gevonden in de data van de eerste ronde ouderavonden. In plaats van
maandag 20 en dinsdag 21 januari worden ze gehouden in de week van 3 februari. Het eerste
rapport gaat mee op donderdag 6 februari.

fotograaf
Onlangs was de schoolfotograaf op bezoek. Een
nieuwe fotograaf met een nieuwe, verfrissende
kijk op schoolfotografie
(www.nieuweschoolfoto.nl). Over enkele weken
ontvangen wij de inlogcodes waarmee u foto's
kunt bestellen op hun website. Een woord van
dank aan Jennifer Meuwissen
(eco-hairstyling Jennifer) en Peggy Allers (No 1
Hair & fashion) voor hun hulp tijdens de
fotosessie. Zij assisteerden bij de styling
waardoor alle kinderen leuk op de foto kwamen.
Wij zijn benieuwd naar de foto's!

toestemmingsverklaring
Onlangs hebben alle ouders het verzoek gekregen om een
toestemmingsverklaring gebruik beeldmateriaal te
ondertekenen via ISY. Wij zijn (helaas) verplicht om dit
ieder jaar opnieuw te vragen. Heeft u nog niet
ondertekend? Wij stellen het op prijs als u dit alsnog wil
doen, waarvoor dank!

voetbal
De traditionele scholenvoetbalwedstrijd tussen de
schooljeugd van Herten en Linne wordt dit jaar gespeeld op
het sportveld te Herten. De wedstrijd vindt plaats op
woensdag 18 september, de aanvang is 14 uur. Iedereen is
welkom om ons team te komen aanmoedigen!

klassenlunches
De eerste van een hele reeks klassenlunches is van start
gegaan! De groepen 1a/2a en 5 mochten het eerst gebruik
maken van onze KunstKeuken. Met hulp van heel veel
ouders werd een heerlijke lunch bereid (tomatensoep en
wraps) waar natuurlijk heerlijk van werd gesmuld.

volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief staat op de kalender voor woensdag 25 september.

Dance Studio 5678
Super belangrijk voor de motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. In deze les laten we onze
kids meer bewegen, zelfvertrouwen opbouwen en teamwork. Zo maken we de kids op een leuke
manier sneller, sterker en fitter! Kom mee doen met een GRATIS proefles!
Waar: Basisschool Linne Opgeven: nadine@dancestudio5678.nl

Muziekwijs Linne
Kleutercursussen (groep 1 &2) en muziek voor kinderen (groep 3 t/m 5).
Muziek maakt slim en is leuk! Het heeft een positieve invloed op de sociale en emotionele
ontwikkeling van kinderen.
We gaan o.a. liedjes zingen, spelen op (ritme)instrumenten, noten leren lezen, instrumentjes maken,
blokfluit spelen.
Prima voorbereiding voor kinderen die een instrument willen gaan leren bespelen.
Doe mee met een gratis proefles.
Zie voor meer info van de beide cursussen de bijlage.
Bedankt en graag tot ziens.
Groetjes,
Jolanda Sanders

info.muziekpraktijkmuziekwijs@gmail.com
www.muziekpraktijkherten.nl
Start lessen eind september 2019
Lespraktijk t.o. Basisschool Linne
1 gratis proefles

