Nieuwsbrief
Jaargang 29 no. 03 25 september 2019
RK Basisschool Triangel, Linnerhof 36 6067 EJ LINNE
www.triangel-linne.nl directie.triangell@innovo.nl

Telefoon: 0475 462321

Inspiratieprijs Gezonde School
Heeft u al gestemd? We kunnen tot €1000,- winnen om onze KunstKeuken verder in te richten.
Wij doen met ons kookproject op school mee voor de inspiratieprijs Gezonde School 2019. Ga naar
https://www.gezondeschool.nl/form/stemformulier-inspiratieprijs-gezondeschool
En kies dan “voor van zaadje tot bord” - BS Triangel. Stemmen kan tot uiterlijk 27 september
aanstaande, en per e-mailadres kan 1x gestemd worden. Op donderdag 31 oktober zal tijdens de
dag van de gezonde school de prijs worden uitgereikt. Dus stemmen en duimen allemaal!

Herten te sterk voor Linne
Het voetbalteam van Herten heeft er woensdagmiddag een stokje voor gestoken dat ons team
definitief de wisselbeker in bezit zou nemen. In een fraai duel ging de thuisclub met de beker aan de
haal na het winnen van de strafschoppenserie. Na de reguliere speeltijd stond het 3—3 en dat was
een juiste afspiegeling van de onderlinge krachtsverhoudingen. Herten startte sterk. Binnen 3
minuten lag de bal in het net na een perfect uitgevoerde corner: 1—0. Linne reageerde meteen na
deze vroege openingstreffer. Jay Erdmann rondde een snel en goed uitgevoerde aanval beheerst af:
1—1. Hierna was Linne de bovenliggende partij en na 45 minuten leidde ons team verdiend met 1—3
dankzij treffers van Sieb van Deijzen en Mathijs Munsterman. De tweede helft liet een heel ander
beeld zien. Herten domineerde en creëerde kans op kans. Treffers konden niet uitblijven en die
kwamen er dan ook, ondanks voortreffelijk keeperswerk van Niels Peeters. Uiteindelijk bleef de
eindstand steken op 3—3. Dat Herten met de winst aan de haal ging via een strafschoppenserie was
voor ons team een bittere pil. Ondanks het verlies kunnen we trots zijn op onze jongens en meisjes,
want aan de inzet heeft het niet gelegen.

aanvang
Aan het begin van het nieuwe schooljaar willen we u nog een keer op de afspraken rondom de
aanvang van de lessen attenderen. Vanaf 08:20 uur is er toezicht op de speelplaatsen. Om 08:25 uur
gaat de eerste bel, waarna de kinderen van de groepen 4 t/m 8 naar binnen gaan. De kinderen van
de groepen 1 tot en met 3 worden door de groepsleerkracht op de speelplaats afgehaald, de ouders
blijven buiten. Om 08:30 uur gaat de tweede bel, waarna meteen de lessen starten. Kinderen die te
laat komen missen de uitleg van de leerkracht en het geeft onrust in de groep. Het verzoek aan u is
dan ook om er voor te zorgen dat uw kind(eren) op tijd op school zijn.

fotograaf
Inmiddels hebben alle kinderen hun
inlogkaarten mee naar huis gekregen.
Bestelt u vóór 27 september, dan hoeft
u geen verzendkosten te betalen. We
hopen dat u tevreden bent met het
resultaat.

vrij
Op woensdag 9 oktober zijn alle
leerlingen vrij van school. Dit in verband
met de Onderwijsdag van INNOVO
waar alle leerkrachten naar toe gaan.

oceaan
Tijdens de knutsellessen hebben alle leerlingen meegewerkt aan het project “oceaan”. Het
eindresultaat kunt u hieronder bekijken. Vanaf vandaag is gestart met het project “ruimte”. Ook
hieraan leveren alle groepen een bijdrage. Loop gerust eens binnen om de resultaten te bekijken!

Kinderpostzegels
Vanaf vanmiddag gaat de Kinderpostzegelactie weer van start. Ook de leerlingen van de groepen 7
en 8 van BS Triangel werken mee aan dit project. De kinderpostzegels zijn iets duurder dan gewone
postzegels. Het extra geld gaat naar het goede doel. Dit keer is gekozen voor kinderen die in een
daklozenopvang of crisisopvang wonen. Meer informatie vindt u op www.kinderpostzegels.nl

Gezonde School
Wij vinden het belangrijk om als school bij te dragen aan de gezondheid van onze leerlingen.
Een kind dat gezond leeft zit lekker in zijn vel, heeft veel energie en kan daardoor ook goed
presteren.
De afgelopen jaren zijn we hier volop mee bezig geweest en hebben de Gezonde School vignetten
Voeding en Beweging behaald.
Aan het begin van dit schooljaar willen we weer even de afspraken herhalen die we op dit gebied
hebben.
In de ochtendpauze wordt alleen vers fruit of verse groente gegeten.
We hebben ons weer ingeschreven voor EU Schoolfruit en hopen natuurlijk weer ingeloot te worden.
Als we weer mee mogen doen ontvangen de kinderen 20 weken lang, 3x per week gratis
fruit/groente.
Ook stimuleren wij een gezonde lunch. Hieronder geven we een voorbeeld van een gezonde lunch,
wat dus niet wil zeggen dat het er precies zo uit moet zien. Snoep en ongezonde koeken passen niet
in een gezonde lunch en mogen op school niet gegeten worden.
Een gezonde lunch kan bijvoorbeeld bestaan uit:
- Volkoren- of bruin brood of broodje, mueslibol, volkorencracker of eventueel een rijstwafel
- Als beleg 30+ kaas, zuivelspread, magere vleeswaren, pindakaas, het liefst niet alleen zoet
beleg
- Stukjes fruit of groente, ongezouten noten of gedroogd fruit.
De hele dag door mogen de kinderen water drinken, ze nemen hiervoor zelf een lege beker of bidon
mee en kunnen die in de klas vullen. Bij de lunch mag eventueel iets anders gedronken worden,
bijvoorbeeld melk.
Om de hoeveelheid afval zo klein mogelijk te houden willen we u vragen de lunch in een
broodtrommel meegeven, met daarbij een navulbare beker of fles. Eventuele verpakkingen nemen
de kinderen mee terug naar huis.
Wilt u uw kind ook dagelijks een theedoek meegeven?
Voor tips en inspiratie over gezond eten en drinken op school kunt u terecht op
www.voedingscentrum.nl/etenopschool

volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief staat op de kalender voor dinsdag 8 oktober.

Kids Actief Maasgouw
Ook dit najaar worden activiteiten georganiseerd voor de kinderen van de gemeente Maasgouw. Een
divers programma, voor ieder wat wils! Voor de activiteiten 1 t/m 6 kan worden ingeschreven tot en
met 30 september, voor de activiteiten 7 t/m 11 uiterlijk tot en met 4 november aanstaande. In de
bijlage vindt u het aanbod, dit is zeker de moeite waard!

