Nieuwsbrief
Jaargang 30 no. 07
RK Basisschool Triangel, Linnerhof 36 6067 EJ LINNE
www.triangel-linne.nl directie.triangell@innovo.nl

16 december 2020

Telefoon: 0475 462321

kraampje
Voortaan krijgt het schoolfruit dat we elke week krijgen geleverd een mooi plekje! Het wordt uitgestald
in het fruitkraampje dat we sinds vorige week in ons bezit hebben. Dit mooie kraampje is gemaakt
door Peter van den Hurck, waarvoor hartelijk dank!

Prowise
Alle ouders hebben via ISY de vraag gekregen om toestemming te verlenen voor het live volgen van
de leerlingen die werken op een device in het programma Prowise Go. Veel ouders hebben al een
reactie gegeven in ISY. Heeft u dit nog niet gedaan, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te
doen, zodat het programma optimaal gebruikt kan gaan worden.

kleurplaat Maartenshof
Deze week kregen alle leerlingen een kleurplaat mee naar huis die we toegestuurd kregen door de
Provincie Limburg. Het zou mooi zijn als uw kind(eren) deze kleurplaten inkleuren en er misschien
een mooie boodschap op schrijven voor de bewoners van de Maartenshof. Veel bewoners zitten nu in
isolement en vinden het prachtig om deze tekeningen te ontvangen. Op deze manier kunnen mensen
er voor elkaar zijn, jong en oud, met een klein gebaar dat een groot verschil maakt. We hopen dat de
brievenbus van de Maartenshof goed wordt gevuld.
Beste ouders, verzorgers,
Zoals u wellicht zult weten ga ik vanaf 1 januari aanstaande gebruik maken van mijn pensioen.
Ik kijk met een goed gevoel terug op de afgelopen jaren die ik als schoolleider, verbonden aan de
basisschool in Linne, werkzaam ben geweest.
Met voldoening kijk ik naar de veranderingen – verbetering van onderwijskwaliteit – die tot stand zijn
gekomen.

Vernieuwingen/verbeteringen die vooral door inzet en betrokkenheid van alle medewerkers vorm
hebben gekregen. Uiteindelijjk heeft dit alles een positieve invloed op het bevorderen van de
onderwijskwaliteit en het welbevinden – sociale veiligheid – van alle kinderen.
Uw ondersteuning bij het onderwijsproces op school en thuis is hierbij onontbeerlijk.
Deze samenwerking en afstemming met u is en blijft hierbij van groot belang.
Graag wil ik u bedanken voor deze betrokkenheid en samenwerking.
Ook gaat mijn dank uit naar alle verenigingen, organisaties en vrijwilligers die de school een warm
hart toedragen middels ondersteuning op velerlei gebieden.
Na meer dan 45 dienstjaren is het tijd geworden om te kiezen voor vrije tijd, hobby’s, kinderen en
kleinkinderen.
Ik wens iedereen een succesvolle, gezonde en gelukkige toekomst.
Voor straks een leuke Kerstvakantie en fijne feestdagen.
Met vriendelijke groet,
Ad Jeurissen
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