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afscheid
Aan het einde van dit schooljaar nemen we afscheid van een aantal personen. Zo gaat meester Wim,
die altijd zorgde voor een muzikale noot binnen de school genieten van zijn vervroegd pensioen.
Juffrouw Celeste, onderwijsondersteuner in de onderbouw, gaat fulltime op een andere school van
stichting INNOVO aan het werk. Meester Joris sluit per 1 augustus zijn korte carrière als interimdirecteur op onze basisschool af. Jessy Erdmann neemt na jaren van inzet afscheid van de
Oudervereniging, Manou de Jong stopt als overblijfouder. Tot slot nemen we afscheid van Wendy
Zeelen, tot einde schooljaar voorzitter van de Medezeggenschapsraad. Inmiddels is een nieuw MR lid
benoemd, Anne Kouwenberg, zij stelt zich in onderstaand stukje voor. Wij willen meester Wim,
juffrouw Celeste, meester Joris, Wendy, Jessy en Manou van harte bedanken voor de belangstelling,
tijd en energie die ze aan de kinderen van onze basisschool hebben geschonken!

welkom
Hallo allemaal,
Ik zal vanaf komend schooljaar zitting nemen in de MR als ouder, vandaar dit voorstelstukje. Mijn
naam is Anne Hilkens, ik ben 34 jaar oud, getrouwd en moeder van
twee lieve meiden. De oudste dochter, Lieve, zit op dit moment in
groep 1a/2a en zij is 4 jaar oud. Jouke is nu nog 2 jaar en zal vanaf
september 2022 ook op school zitten, want dan wordt ze 4.
Mijn interesse voor de medezeggenschap ontstond al tijdens mijn
studententijd en die interesse is nooit weggegaan, maar juist alleen
maar meer geworden. Momenteel ben ik voorzitter van de MR op de
(middelbare) school waar ik werk. Dat doe ik met veel passie en
enthousiasme, vandaar ook mijn interesse toen er een vacature
kwam hier in Linne. Ik hoop mijn ervaring in het onderwijs en de
medezeggenschap te kunnen combineren en samen met de andere
MR-leden te zorgen voor een zo goed mogelijk beleid voor de school.
Mochten er zaken zijn die jullie graag aangekaart willen hebben,
spreek me dan gerust aan of stuur me een berichtje.
Met hartelijke groet, Anne Kouwenberg

MR
Met ingang van heden heeft de Medezeggenschapsraad een eigen email adres:
mr.triangellinne@innovo.nl

Ad Jeurissenplein
Op donderdag 8 juli kreeg onze oud-directeur Ad Jeurissen eindelijk het afscheid aangeboden dat hij
heeft verdiend. Van de kinderen had hij uiteraard al het mooie Kandinsky schilderij gekregen, maar er
zat nog iets moois in het vat: het speelplein aan de Hertestraat heet vanaf nu het Ad Jeurissen plein.

kriebelen
Zoals het er nu uitziet kunnen we meteen na de zomervakantie op maandag het kriebelen weer
oppakken. Dit betekent dat we aan u vragen om de avond van te voren de haren van uw kind te
(laten) wassen en ze op maandag geen gel laten gebruiken. Ook de vraag om de haren van uw
dochter(s) niet in te vlechten.

ziek/afwezig
Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan we gebruik maken van de mogelijkheid om afwezigheid
van leerlingen via ISY te melden. Dit gaat als volgt: u kiest in het menu voor “absenties”, in dit
programma kiest u voor “ziek melden” of “absentie melden”. U vult de gevraagde velden in, het
bericht komt dan automatisch in de mailbox van de leerkracht(en) terecht. We vragen u dringend om
na de vakantie geen telefonische ziek- of afwezigheidsmeldingen meer te doen, maar hiervoor alleen
het programma ISY te gebruiken. Ter info: het melden van absenties via ISY is alleen te gebruiken
voor bijvoorbeeld dokters- of tandartsbezoek. Heeft u een verzoek voor bijzonder verlof, dan kunt u
hiervoor het formulier “aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek” invullen dat u op onze
website www.triangel-linne.nl kunt vinden.

Sjoew Menke
De kinderen van de groepen 1 tot en met 4 kregen woensdag 14 juli een
voorstelling aangeboden genaamd “Sjoew Menke” (Bang Mannetje),
gebaseerd op het gelijknamige prentenboek van Mathilde Stein en Mies van
Hout. Sjoew Menke is voor alles en iedereen bang. De toverboom kan hem
veranderen in een dapper mannetje, maar dan moet hij wel eerst de draak,
de spin en de heks in het wilde woeste woud trotseren. Deze voorstelling werd
verzorgd door theatermaakster Joes Boonen uit Heythuysen.

groep 8
Iedereen keek ernaar uit, het kamp van groep 8! Het bleef spannend tot het
laatst, kunnen en mogen we blijven slapen in de Weerderhof, komen de tenten op tijd? En toen ging
het van start…. voor korte duur. Door het hoge water was het niet verantwoord om de nacht in de
Linner Weerd door te brengen en ging iedereen thuis slapen. Maar wat werden het leuke en
onvergetelijke dagen! De kinderen kregen allerlei activiteiten aangeboden, van een hakaworkshop tot
het opleuken van het schoolplein door middel van een graffitiworkshop. Het hele team heeft zich
ingezet om de kinderen te verrassen met een vossenjacht. Van zwervers bij Jan Linders tot sporters
op de kiosk, het hele dorp werd “onveilig” gemaakt. Chapeau voor de organisatie die zich niet liet
kisten door de onverwachte tegenvallers en er met veel improvisatietalent voor de kinderen een paar
fantastische dagen van heeft gemaakt.

juffendag
Maandag 19 juli was onze juffendag voor de groepen 1 t/m 3. Het idee om met z'n allen naar de
Weerderhof te gaan, kon door het hoogwater helaas niet doorgaan.
Maaaaaaaar... natuurlijk hadden wij als juffen een alternatief bedacht!
Iedereen mocht “op wielen” naar school komen. Van step tot skelter, van fiets tot skateboard, alles
met wieltjes eronder mocht mee naar school! De kinderen vonden het fantastisch en hebben zich
goed geamuseerd op de speelplaats. Van al dat spelen kregen we het wel een beetje warm. De juffen
trakteerden daarom op een lekker ijsje, heerlijk!
Ook mochten er gezelschapsspelletjes mee naar school genomen worden, die tijdens de werkles in
kleine groepjes werden gespeeld. Wat is dat gezellig en leerzaam, samen een spelletje doen!

gesprekken
Voor in de agenda: van 27-09 tot en met 08-10 vinden de kindgesprekken met de leerkrachten plaats.
In de twee weken daarop volgend worden de zogenaamde “driehoekgesprekken” gepland (oudersleerkrachten-kind). Tegen die tijd wordt bekend gemaakt wanneer u hiervoor kunt inschrijven.

hulp gevraagd
We hebben handjes nodig om de Weerderhof weer snel schoon
te krijgen. Aanstaande zaterdag 24 juli vanaf 09:00 uur wordt er
een grote schoonmaak gehouden. Hiervoor kunnen we elke hulp
gebruiken. De klusjes bestaan van het poetsen van de Toko,
de gebouwen, speeltoestellen, de glijbaan tot het herinrichten
van het terrein. Graag vragen we jullie om zelf poetsmateriaal
mee te nemen, aangezien we wel materiaal hebben, maar niet zo
veel om iedereen te voorzien. Help je mee? Meld je dan aan via
bestuur@weerderhof.nl, zodat we het overzicht kunnen bewaren.
Vele handen maken licht werk!
Met dank namens de Weerderhof.

vakantie
De zomervakantie begint voor alle leerlingen op vrijdag 23 juli om 12:00 uur.
Op maandag 6 september starten we weer uitgerust aan een nieuw schooljaar.
Wij wensen iedereen een fijne, zonnige vakantie toe.

