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ouderbijdrage
Het is sinds 6 januari mogelijk om de ouderbijdrage van uw kind(eren) te voldoen. U heeft hiervoor
een uitnodiging gehad via ISY.

overblijfouder
Wij zijn op zoek naar een overblijfouder die kan invallen als dit nodig is. De overblijfouder
ondersteunt in de groep waar nodig is tijdens de lunch (12:00-12:15 uur). Het betreft hier de groepen
1 tot en met 4. Aansluitend aan de lunch wordt samen met een leerkracht toezicht gehouden op de
speelplaats (12:15-12:35 uur). Het overblijven vindt plaats op maandag, dinsdag en donderdag.
U ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding.

ouderavonden
In de week van 3 tot en met 7 februari staan de oudergesprekken op de planning. U kunt hiervoor
inschrijven via ISY vanaf maandag 20 januari 18:00 uur.

stakingsnieuws
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari is de school gesloten in verband met een staking van de
leerkrachten. In de bijlage vindt u meer informatie.

Kinjer OLS
We hebben dit jaar de unieke kans dat we het Kinjer OLS kunnen uitbreiden. Er zijn namelijk dit jaar
twee schuttersfeesten in ons eigen mooie dorpje ‘Lin’. Omdat we ons als school ook daar graag
willen laten zien, hebben we besloten dat we, zowel bij de schuttersfeesten in eigen dorp als ook bij
het Kinjer OLS in juni, de groep gaan uitbreiden. Dit betekent dat we met groep 6 en 7 samen deel
gaan nemen. Voor de ouders van de betreffende groepen is op maandag 27 januari aanstaande om
19:00 uur een informatie avond gepland. Het Kinjer OLS vindt dit jaar plaats op donderdag 25 juni in
Meijel.

Robotica Techniek
Groep 5 neemt deel aan een techniekproject met Duitse leerlingen. Dit
houdt in dat de leerlingen een les hebben gehad in het werken met
Beebots (zie afbeelding). De leerlingen van onze partnerschool in
Duitsland hebben dezelfde les aangeboden gekregen. Op 12 februari
brengen zowel de Linner als Duitse kinderen een bezoek (per bus) aan
het Continium in Kerkrade, waar gemengde groepen zullen worden
gevormd. Het belooft een interessante en uitdagende dag te worden.

volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief staat op de kalender voor woensdag 29 januari.

