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kennismaking juf Gerlinde
Hallo allemaal,
Vanaf vorige week ben ik met heel veel plezier aan de slag als
leerkracht op bs Triangel.Bij deze wil ik me dus graag aan u
voorstellen. Ik ben Gerlinde Cuijpers. Ik woon samen met mijn
man en kinderen in Roosteren. Ik sta al 25 jaar enthousiast voor
de klas. Daarnaast werk ik als kindercoach bij Dikke Duim.
Op dinsdag en donderdag kunt u me vinden in groep 1/2 c.
Groetjes en wellicht tot snel.

Inspiratieprijs Gezonde School
We kregen het goede nieuws dat we de derde prijs hebben
gewonnen door mee te doen aan de Inspiratieprijs Gezonde
School. Het project waarmee we deelnamen was “van zaadje
naar bord”. We zijn blij dat we zoveel stemmen hebben
gekregen, iedereen die heeft gestemd hartelijk dank! Het
gewonnen bedrag is €250,- waar we weer veel leuke dingen van
kunnen doen in het kader van de Gezonde School!

Nationaal School- en Burgemeestersontbijt
Donderdag 7 november kreeg het jaarlijkse Schoolontbijt voor sommige kinderen een extra feestelijk
tintje. Ze mochten bij de burgemeester op het gemeentehuis in Maasbracht gaan ontbijten! Door
middel van vragen die door de kinderen werden gesteld ontstonden er leuke gesprekken tussen de
burgemeester en de kinderen. Na een korte rondleiding door het gemeentehuis ging iedereen
tevreden weer richting Linne. Het was een mooie ervaring!
Een speciaal woord van dank voor Ans en Koos Smeets, zij zorgden er voor dat zowel op school als
op het gemeentehuis lekker werd gesmuld van de verse en lekkere broodproducten.

EU schoolfruit
Ook dit jaar doen we weer mee met het EU-Schoolfruit. Dat betekent dat de kinderen vanaf nu (tot
half april) 20 weken lang drie keer per week op school gratis fruit krijgen. Op woensdag, donderdag
en vrijdag krijgt uw kind fruit/groente van school en op maandag en dinsdag geeft u zelf fruit/groente
mee. We zijn heel blij met de aanmeldingen voor het “snijteam”, zij zorgen er in de ochtend voor dat
alle te snijden groente/fruit gesneden klaar ligt als de pauze begint. Top!

gezocht: voorleesvrijwilligers
Menswel is in samenwerking met Bibliocenter gestart met de pilot ‘taalcoaching op maat’ in de
gemeente Maasgouw. Voor het project interactief voorlezen zijn we op zoek naar vrijwilligers. Op dit
moment specifiek voor een gezin uit Linne. Als vrijwilliger komt u maximaal 20 weken thuis bij een
gezin met kinderen van 2 t/m 10 jaar. Het doel is voorlezen en samen lezen. Ook de ouders worden
hierbij betrokken. Interesse, neem contact op met karin.kamps@menswel.nl of 06-31913463

studiedag
Vrijdag 6 december zijn de kinderen vrij van school. Dit in verband met een studiedag voor de
leerkrachten.

volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief staat op de kalender voor woensdag 27 november.

