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ouderbijdrage
Bent u nog niet in de gelegenheid geweest om de ouderbijdrage te betalen? U kunt het bedrag
(Є17,50 exclusief €0,50 transactiekosten) voldoen tot vrijdag 21 februari aanstaande.

overblijfouder
Wij zijn nog steeds op zoek naar een overblijfouder die kan invallen als dit nodig is. De overblijfouder
ondersteunt in de groep 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.

aanvang lessen
Het komt regelmatig voor dat kinderen te laat op school komen. Niet alleen worden
door te late binnenkomst de lessen verstoord, ook is de deur bij de kleutergroepen
vanaf dat tijdstip dicht waardoor een leerkracht de klas uit moet om de deur te
openen. De lessen starten om 08:30 uur!

voorleeswedstrijd
Jay Erdmann is 1 van de 4 kinderen die door zijn naar de
volgende ronde van de voorleeswedstrijd. Hij schreef er het
volgende over:
“Ik heb meegedaan aan de voorleeswedstrijd daar gingen 4
van de 12 mensen door en ik was een van die 4 mensen en
tijdens de voorleeswedstrijd heb ik voorgelezen uit het boek
dummie de mummie en de gouden scarabee ik vond het
natuurlijk heel leuk dat ik door ben naar de volgende ronde
in maart. Ik vond het een hele leuke ervaring om te winnen
en ook mee te mogen doen. Er waren ook ongeveer 13
kinderen uit mijn klas mee die tijdens de pauze wat borden
en spandoeken hebben geknutseld. In de volgende ronde
lees ik voor uit het hetzelfde boek en het stuk dat ik lees
gaat over dat dummie leert fietsen en dat hij zijn juffrouw
aanreed. En de volgende ronde mogen nog meer mensen
mee in plaats van 15 kinderen mogen er nu 20 mensen
mee en de volgende ronde zijn er weer 12 kinderen maar
nu gaan er maar 2 mensen door naar de limburgse finale
want de ronde waarin ik door ben was de kwartfinale van
Limburg. Het was extra speciaal om te winnen omdat het op
deze school was en dat is natuurlijk al heel leuk.
En ik vind het al heel speciaal dat ik door ben want dat had ik al niet verwacht toen ik me opgaf”.
Top gedaan Jay!

parkeren
Van omwonenden zowel op de Maartenshof als de Linnerhof komt de vraag om niet te parkeren voor
op- en afritten van hun woningen. Het dringende verzoek aan u om hier rekening mee te houden.

viering bevrijding
Op zondag 9 februari vond de viering plaats van het feit dat Linne 75 jaar geleden is bevrijd. In de
Harmoniezaal was een prachtige tentoonstelling ingericht, ook met collages die werden gemaakt
door leerlingen van de groepen 7 en 8. Aansluitend werden bij het bevrijdingsbeeldje door Sven,
Kane en Silke gedichten ten gehore gebracht. De medewerking van de kinderen werd door de
aanwezigen en vooral ook door de organisatie erg op prijs gesteld.

STEM-2-Lingua
Woensdag 12 februari was de afsluitende
bijeenkomst voor twee scholen uit
Nettetal/Schaag (Breyell) en groep 5 van
BS Triangel uit Linne. In 3 groepen , die
rouleerden door het Continium Kerkrade,
was het weer een prachtige ochtend voor de
kinderen (en leerkrachten) die elkaar ècht
ontmoetten. Tijdens deze 3 workshops
werkten de kinderen in gemengde teams
aan de verschillende opdrachten. Hierbij
werd een Bibberbot samen gemaakt, het
museum samen bezocht en de zelfgemaakt
Bee-Bot matten gepresenteerd met als
thema: eigen cultuur. De tijd vloog voorbij en
iedereen vond het jammer dat het voorbij
was. Maar de afspraken voor een vervolg
volgend jaar zijn uitgesproken naar elkaar.
Thema zal dan zijn: energie/duurzaamheid.

kriebelen
Maandag 2 maart, direct na de carnaval
vakantie, worden alle kinderen weer
gecontroleerd op hoofdluis. Wilt u uw
kind(eren) de avond van te voren de haren
(laten) wassen en ze op deze dag geen
gel laten gebruiken?

Prinsenpaar
Na een spannende vastelaovesquiz werden Stijn Bours en Lyndi Thielemans als het kersverse
prinsenpaar van BS Triangel uitgeroepen. Wij wensen hen veel plezier toe tijdens hun regeerperiode,
waarin ze ook een bezoek zullen brengen aan de receptie van het prinsenpaar van de Maartenshof.

MIT STIJN EN LYNDI VEUROP
SJTUIT DE TRIANGEL
MIT VASTELAOVENDJ OPPE KOP.

Het programma van het Triangelvastelaovesfeest van aanstaande vrijdag vindt u in de bijlage.

Lieve Valentijn
Wat een goed begin van de dag
Om dit kaartje te lezen, met een lach
Dank je wel voor dit mooie gebaar,
Dit maakt ons werk extra leuk, echt waar!

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

Kids Actief Maasgouw
Ook de komende maanden wordt door Kids Actief Maasgouw een scala aan activiteiten
aangeboden. Er zitten leuke, sportieve en leerzame activiteiten bij. In de bijlage vindt u alle
informatie.

sport en spel in de vakantie
Op vrijdag 28 februari wordt voor de kinderen van de gemeente Maasgouw een sportactiviteit
georganiseerd: hindernis/spelparcours. Deze activiteit vindt plaats in sportzaal de Tump in Wessem.
Ook deze bijlage is toegevoegd.

