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De Maartenshof
In het kader van burgerschapsvorming op school willen wij verbinding leggen met de omgeving en
het dorp. Inmiddels is zorgcentrum Maartenshof al weer enkele maanden open en een begrip in
Linne. In deze tijd hebben een aantal kinderen van de Triangel en de bewoners van de Maartenshof
samen diverse activiteiten beleefd. Onder andere een generale repetitie van het Kinjer OLS en
bezoekjes aan onze schoolkas. Recent hebben we met een aantal kinderen de Maartenshof bezocht
voor workshops in het kader van de creamiddagen. Kinderen kleurden samen met een aantal
bewoners een Mandala in. Vandaag zetten een aantal bewoners in groep 1c/2c de schoen, deze
wordt morgen (uiteraard gevuld) weer terug gebracht door de kinderen naar de Maartenshof. Voor
zowel de kinderen van de Triangel als de bewoners van de Maartenshof heeft deze samenwerking
een toegevoegde waarde!

Pietengym
Dinsdag 3 december wordt de sporthal omgetoverd tot een waar Pietenwalhalla. Het hele team is dan
in de vroege ochtend aanwezig om de zaal om te toveren tot een Pieten klim- en klauterparadijs.
Alle groepen zullen op deze dag Pietengym aangeboden krijgen.

foto’s
Inmiddels is het gebruikelijk dat tijdens schoolactiviteiten door ouders foto’s van de kinderen worden
gemaakt. Aangezien voor deze activiteiten dezelfde privacyregels gelden als op school, verzoeken
wij u om in de toekomst geen foto’s meer door te sturen in de groepsapp. Foto’s die zijn gemaakt
tijdens schoolse activiteiten mogen voortaan alleen via ISY worden verspreid. U kunt de foto’s
doorsturen naar Truus Slabbers. Zij zorgt er voor dat ze op ISY worden geplaatst.

toestemmingsverklaring
We hebben bijna van alle leerlingen een ingevulde toestemmingsverklaring “gebruik beeldmateriaal”
in ISY in ons bezit. Ouders die nog niet hebben ingevuld hebben inmiddels een mail ontvangen. In
tegenstelling tot eerdere berichtgeving is deze toestemmingsverklaring geldig voor de hele
schoolcarrière van een kind. Uiteraard blijft u in de mogelijkheid om uw keuze in ISY te wijzigen.

stage project
Beste ouders.
Ik ben Jarno Tils. Ik ben maandagmorgen op school geweest en heb een presentatie in de groepen 4
tot en met 8 gegeven over mijn opdracht. Deze gaat over het feit dat ik voedsel moet inzamelen voor
de Voedselbank. Ik zit op het Connect College in leerjaar drie bij het vak DP (dienstverlening en
producten). Ik heb ervoor gekozen om dit op mijn oude basisschool te doen. Ik zou het fijn vinden als
de leerlingen 1 lang houdbaar product kunnen/willen meenemen. Het is niet verplicht, als ik wat steun
kan krijgen bij mijn project zou ik dit heel fijn vinden. De kratten staan op school van maandag 25 t/m
vrijdag 29 november. Met vriendelijke groet, Jarno Tils.

creamiddagen
De eerste serie creamiddagen is inmiddels afgesloten. Met het thema “Herfst” konden de kinderen
aan de slag met een divers aanbod aan activiteiten. Er werd geschminkt (met een heel griezelig
resultaat), er werd geknutseld (onder andere herfstrasters, spinnenwebben, egeltjes). Ook werden er
proefjes gedaan, we zijn heel blij dat de school niet is ontploft . Een speciaal woord van dank aan
TV Ellef die een ruimte beschikbaar stelde voor de dansworkshop van Myouthic.
Hieronder ziet u de kleurrijke resultaten van deze eerste serie creamiddagen.

In de schoolkalender staan nog twee series van drie creamiddagen gepland. Deze worden terug
gebracht naar één serie van vier. De data zijn: 12-19-26 maart en 2 april.

studiedag
In verband met een studiedag van de leerkrachten zijn alle kinderen op vrijdag 6 december vrij van
school.

Burgemeestersontbijt
Tijdens het burgemeestersontbijt begin november, heeft Emma Stet de burgemeester een foto laten
zien van de abri bij haar op de Veestraat. Deze is bij de reconstructie van de Veestraat dwars (een
kwart slag gedraaid) op het trottoir gezet. Hierdoor is een verkeersonveilige situatie ontstaan, omdat
vanaf de uitrit van de familie Stet het zicht wordt belemmerd door de beslagen ruiten van de abri.
Emma heeft de burgemeester gevraagd of hier iets aan gedaan kon worden. De burgemeester heeft
dit nagevraagd bij de verkeersdeskundige en nu is besloten dat de abri weer in de zelfde positie komt
te staan als voor de reconstructie. Top gedaan Emma!

voorleeswedstrijd
afgelopen vrijdag vond in de aula de voorleeswedstrijd plaats. Er deden vier kinderen een gooi naar
de titel “voorleeskampioen van de Triangel’. Zij mochten op de bühne plaats nemen op de
voorleestroon. Het was een spannende strijd, die werd gewonnen door Jay Erdmann (groep 7). Hij
vertegenwoordigt onze school tijdens de volgende ronde die plaatsvindt in januari en waar hij het
moet opnemen tegen de kampioenen van diverse andere scholen. Top gedaan Jay!

volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief staat op de kalender voor woensdag 18 december.

