Nieuwsbrief
Jaargang 31 no.04 17 november 2021
RK Basisschool Triangel, Linnerhof 36 6067 EJ LINNE Telefoon: 0475 462321
www.triangel-linne.nl directie.triangell@innovo.nl
Nationaal Schoolontbijt
Op donderdag 4 november werden de kinderen weer getrakteerd op een gezond schoolontbijt. Het
was erg gezellig om samen de dag te starten met allerlei lekkers dat klaar stond in de klas.
Dit ontbijt werd mede mogelijk gemaakt door zowel Bekker Dukers als de Makro.
Hartelijk dank hiervoor!
Na het ontbijt werden de onaangebroken overgebleven etenswaren geschonken aan de Maartenshof.
Gigi, Joia en Tess gingen mee om deze te overhandigen.
Gezien de geldende coronamaatregelen binnen de Maartenshof, zijn we niet in de huiskamer
geweest, maar hebben we in de hal gezwaaid naar de bewoners.

schoolfruit
Vanaf deze week krijgen alle kinderen weer op woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit
aangeboden. Op deze dagen hoeven ze dus zelf geen fruit mee te nemen. We starten deze week al
goed met worteltjes, ananas en sinaasappel.

opening vastelaovesseizoen
Op donderdag 11-11 om 11:11 uur werd het
vasteloavesseizoen ingeluid door dansmarietjes Evie,
Janou, Joes, Lexie en Liz. Knap hoe ze alle kinderen
van de school in vastelaovessjtumming brachten!
Twee leden van de Kuulköp (Jesse en Dani) hebben
een vlog gemaakt over de Kuulköp. Deze vindt u op
hun Facebook pagina.

intocht Sint
Van het Sintcomité kregen we de melding dat Sinterklaas Linne niet bezoekt op zondag 21 november,
maar een weekje later, namelijk zondag 28 november.

creamiddagen
De eerste creamiddag zit er weer op! De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 konden dit keer
weer zelf kiezen voor een workshop. Het onderwerp was “sprookjes”. Wat was het een leuke middag!
Er werd er een gymles verzorgd door Rachel en een dramaworkshop door tante Thee voor de
groepen 6, 7 en 8. Ook werd een dansworkshop aangeboden door Anoushka en een beeldende
workshop door van Stof en Hout. Deze laatste drie workshops werden aangeboden door Myouthic.
Marij Huber ging met de kinderen aan de slag met een houten lepel, deze werd omgetoverd tot een
heuse prinses. De resterende twee workshops hopen we na de Kerstvakantie weer op te pakken, we
stellen ze uit in verband met de geldende coronaregels.

studiedag
Op maandag 6 december zijn alle kinderen vrij van school. Alle leerkrachten hebben dan een
studiedag.

