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bakker
Enkele weken geleden sloot bakkerij Smeets haar deuren. Na een fijne
samenwerking van jaren kregen Ans en Koos namens onze school een
bloemetje aangeboden. Onder andere als dank voor het verzorgen van
ontelbare schoolontbijten en bakworkshops voor de communicantjes.
Uiteraard wensen wij bekker Dukers veel succes toe!

luisjes
Aansluitend aan de carnaval vakantie werden alle kinderen weer
gecontroleerd op hoofdluis. Gelukkig kwam de melding dat er niets was
aangetroffen. Ondanks het verzoek om geen gel te gebruiken, bleek dat
veel kinderen toch gel in de haren hadden. Dit is voor de kriebelouders niet
prettig werken. Daarom het dringende verzoek om bij volgende
kriebelrondes uw kind(eren) geen gel te laten gebruiken.

Klassenlunch
Deze week is de tweede ronde klassenlunches van start gegaan.
Afgelopen donderdag was groep 1/2 A aan de beurt en vrijdag
groep 5. De kinderen hebben genoten van het koken en van het
eten. Deze week bestond het menu uit
een amuse van een Nibbit ringetje gevuld met geitenkaas
en honing in een bessensausje. Het hoofdgerecht was
'albondigas' (Spaanse gehaktballetjes) met een tomatensausje en
homemade appelmoes. Het nagerecht was een vlaflip met blauwe
bessen. Met hulp van onze vaste 'klassenlunch-ouders' en overige
hulpouders konden de kinderen aan de slag.

pastinaaksoep
Van de pastinaken die we kregen aangeleverd vanuit het
Schoolfruitprogramma, werd vorige week door Wendy Zeelen heerlijke soep gemaakt. Ze zorgde er
voor dat iedereen een heerlijke kop soep kreeg door maar liefst 35 liter te maken. Dank je wel
Wendy!

Smaaklessen
Inmiddels is ook een nieuwe serie Smaaklessen gestart. Lieke en Tanja gaven in de groepen uitleg
over het ontbijt. De kinderen konden een gezond ontbijt maken met yoghurt, muesli, vers fruit.

thema
In de kleutergroepen wordt de komende weken
gewerkt aan het thema 112, over de brandweer, de
politie en de ambulance. In de klassen is een hoek
ingericht, als politiebureau of 112-kantoor.
Dus als u een sirene hoort……………………………

Boomplantdag
Vandaag gaan de kinderen van groep 8 boompjes
planten op het nieuwe kerkhof in het kader van
Boomplantdag 2020. We hopen dat het een beetje
droog blijft!

scoor een boek
De kinderen van de groepen 5 en 6 zijn volop bezig met het project "scoor een boek". Het doel is het
bevorderen van het leesplezier, zoveel mogelijk boeken te lezen en het elkaar inspireren om gelezen
boeken ook te lezen. Dit project zal duren tot halverwege juni. Tevens worden er twee activiteiten
georganiseerd waaraan de kinderen deel kunnen nemen; activiteiten in de bibliotheek (woensdag 15
april) en de afsluiting in het VVV stadion (zaterdag 13 juni).

Oplosboom
Sinds enige tijd gelden er nieuwe regels tijdens het buiten spelen. Deze
regels zijn samen met een aantal leerlingen opgesteld en zijn bijgevoegd
aan deze nieuwsbrief. Een van de regels is dat kinderen samen een
oplossing kunnen zoeken onder toeziend oog van de surveillanten bij de
Oplosboom.
Aan de onthulling van de Oplosboom was een prijsvraag verbonden. De
onthulling werd verricht door Joes en Bent. Winnaars waren Silke en
Lars Boonen (zij maakten een bijenhotel) en Suze Nissen (zij maakte een
prachtige plaquette). De foto’s van de onthulling staan op ISY.

Mijn verslagje
Hoi! Ik ben Suze. Samen met Lars hebben we mee gedaan aan een prijs vraag voor de oplosboom. We hebben
daarvoor een bordje moeten maken, daarmee hebben we gewonnen. Ons bordje hangt aan de oplosboom in
basis school Triangel Linne .
zo kwam ik op het idee
toen ik het hoorde dacht ik van hier moet ik aan mee doen , en zo kwam ik op het idee en ik ben blij dat ik
mee heb gedaan .
dit heb ik gemaakt
ik heb bomen gemaakt. en ik heb aan de zij kanten bloementjes gemaakt. En toen ik de bomen klaar had, ging
ik de boom stammen. Toen ik dat klaar had, ging ik de lucht maken tussen die boomstammen. Dit is een kleine
omschrijving van wat ik heb gemaakt. Wil je het in het echt zien kom dan naar basis school Triangel .
groetjes Suze nissen doei

volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief staat op de kalender voor woensdag 25 maart.

Weerderhof
De verkoop van de abonnementen voor het seizoen 2020 is gestart! Meer informatie vindt u in de
bijlage.

