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Doekoe actie
Onze school heeft zich aangemeld voor de Doekoe
actie van Coöp. Waarom doen wij aan deze actie
mee? Zoals u weet is onze school een Gezonde
School. We hebben inmiddels twee vignetten behaald
(voeding en beweging) en het derde is inmiddels
aangevraagd (gezonde relaties en seksualiteit).
Om onze kinderen voldoende beweging aan te
kunnen bieden zijn sport- en spelmaterialen
onontbeerlijk. Door mee te doen aan deze actie krijgt
onze school sowieso een startbedrag waarvan we
materialen om het sporten en spelen te stimuleren kunnen aanschaffen. Hoe kunnen we nog meer
materialen aanschaffen? Alle klanten van Coöp die bepaalde producten van Arla, Unilever en Coöp
kopen, krijgen daarvoor munten. Deze munten kunnen worden gedoneerd aan onze school (Triangel
display in de winkel). Hoe meer munten we verzamelen, hoe meer materialen we kunnen
aanschaffen. We realiseren ons dat veel mensen van Linne boodschappen doen in de supermarkten
in Linne en/of Maasbracht. Maar zou u over uw hart willen strijken en een keertje richting Montfort
willen rijden? U zou onze kinderen er een groot plezier mee doen!
Let op: deze actie ging afgelopen maandag 19 april in en duurt tot en met zondag 23 mei. Genoeg tijd
dus! We hopen op een groot aantal munten en zullen u uiteraard op de hoogte houden van de stand
van zaken!

verlof
In sommige uitzonderlijke situaties kan het voorkomen dat kinderen extra vrij krijgen buiten de
schoolvakanties om. Denkt u dat u hiervoor in aanmerking komt? Vul dan het formulier “aanvraag
vrijstelling van geregeld schoolbezoek” in, en stuur dit naar directie.triangell@innovo.nl. De directie
beoordeelt dan of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden die verbonden zijn aan deze vrijstelling.
Het formulier kunt u vinden op onze website www.triangel-linne.nl onder het tabblad “formulieren”.

CITO
Gisteren en vandaag hebben de leerlingen van groep 8 deelgenomen aan de Citotoets. Dit zijn altijd
spannende dagen voor de leerlingen. We duimen voor een uitkomst die voor iedereen voldoet aan de
verwachtingen.

vrij van school
Aanstaande dinsdag 27 april is de school gesloten in verband met Koningsdag. Van maandag 3 tot
en met vrijdag 14 mei staat de Meivakantie op de kalender en is de school ook gesloten. Daarna is
Pinkstermaandag uiteraard vrij (24 mei) en staat er nog een studiedag gepland voor de leerkrachten
op maandag 21 juni.

Koningsspelen
Aanstaande vrijdag doen ook de kinderen van BS Triangel mee aan
de landelijke Koningsspelen. De commissie heeft een gevarieerd en
sportief programma kunnen samenstellen. Het is belangrijk dat alle
kinderen kleren en schoenen aan hebben die vies mogen worden.
Verdere informatie is te vinden op ISY.

Koningsdag Linne
De organisatie van Koningsspelen Linne heeft ondanks de coronabeperkingen een mooi programma
in elkaar weten te zetten. Deze informatie is al gedeeld via ISY. De kinderen kunnen zich opgeven tot
en met 23 april, er is nog opgave mogelijk! We wensen alle kinderen op dinsdag 27 april een mooie
en vooral zonnige dag toe!

