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kriebelen
Normaal gesproken komt op de maandagen na een vakantie het kriebelteam in actie. Echter, we
mogen nog geen derden op school ontvangen die er niet per sé hoeven te zijn. Daarnaast vinden wij
het heel belangrijk dat we onze aandacht volledig aan de kinderen kunnen geven en rustig met ze
kunnen opstarten. Daarom zal er op maandag 22 februari (eerste schooldag na de Carnaval vakantie)
niet worden gekriebeld. Heeft uw kind hoofdluis? Geef dit dan even door aan school!

aangenaam
Mogen we ons even voorstellen: wij zijn U & Nit, de huisdieren van de
groepen 7 en 8 (alias Unit 7-8). Er wordt flink met ons geknuffeld en goed
voor ons gezorgd. We voelen ons hier al helemaal thuis!

binnen lopen
We zijn heel blij hoe de kinderen de draad weer hebben opgepakt en weer
vrolijk de school binnen lopen. In het bericht dat u vorige week heeft
ontvangen wordt vermeld dat bij aanvang en einde schooltijd leerkrachten
buiten lopen. Dat is na deze week niet meer het geval.

ruim op als een baas
Onze school is ambassadeur van de campagne “Ruim op als een baas” van
de gemeente Maasgouw. Wij hebben namelijk (net zoals veel inwoners van
Linne) veel last van hondenpoep op de stoepen. Door deze campagne
worden hondenbezitters erop gewezen dat ze hun opruimplicht netjes
dienen na te komen. Wilt u ook ambassadeur worden? Dit kan door een
poster op te halen bij de gemeente en deze voor uw raam te hangen.
Tevens kunt u aangeven dat u een stoepschildering voor uw huis wilt laten
maken om de baasjes aan de opruimplicht te herinneren.

vakantie
Omdat we geen carnavalsactiviteit hebben in de Harmoniezaal begint de Carnaval vakantie voor alle
leerlingen vrijdag 12 februari om 12:00 uur! Dit in tegenstelling tot de tijd die aangegeven staat in de
schoolkalender (12:30 uur).

