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kriebelen
Na de Carnavalsvakantie kunnen we het kriebelen weer opstarten! Wilt u zo goed zijn om uw
kind(eren) de haren de avond van tevoren te (laten) wassen en ze deze maandag geen gel te laten
gebruiken? Met dank namens de kriebelouders.

bijdrage
De Oudervereniging heeft al van veel kinderen de ouderbijdrage mogen ontvangen, waarvoor hartelijk
dank. Bent u nog niet in de mogelijkheid geweest om de ouderbijdrage te voldoen, dan vragen wij u
deze te voldoen. Het betreft hier €17,50 per leerling (exclusief €0,50 administratiekosten per gezin).
Dit kan via het betaalverzoek dat in ISY voor u klaar staat. De mogelijkheid hiertoe bestaat tot
overmorgen, vrijdag 25 februari aanstaande. Met dank namens de Oudervereniging!

NK veldrijden
“Op zaterdag 12 februari heb ik meegedaan aan het Nederlands kampioenschap Veldrijden voor de
jeugd. Bij veldrijden, ook wel cyclocross genoemd, fiets je met een soort wielrenfiets met grof profiel
banden over een voornamelijk onverhard parcours. Tijdens het verkennen van het parcours bleek het
een leuk rondje te zijn, met balkjes om overheen te springen met de fiets, een zandbak met mul zand
en wat korte steile hellingen. Ik mocht starten op plek 22 van de bijna 40 jongens in mijn
leeftijdscategorie. De start was heel goed en ik reed halverwege de eerste ronde al op de 5e plek. Het
parcours was wel nog wat modderig en glad en helaas verloor ik door een val 2 of 3 plekken, maar
gedurende de wedstrijd maakte ik die ook weer langzaam goed dus zat een top 5 er misschien nog
in. In de laatste ronde nam ik misschien wat teveel risico in de strijd voor de 5e plek en ben ik jammer
genoeg weer gevallen, dit keer vrij hard. Ik ben wel weer opgestapt en heb de wedstrijd op de
10e plek uitgereden, een resultaat waar ik achteraf best blij mee ben”. Aldus Stijn Bours, leerling van
groep 7. Wat een goede prestatie Stijn, daar mag je terecht trots op zijn!

voorstellen
Ik ben Janneke, 32 jaar. Samen met mijn partner en dochtertje woon ik
in Roermond. Oorspronkelijk kom ik zelf ook uit Linne en toen ik klein
was, heb ik zelf ook op basisschool Triangel gezeten. Dus voor mij het
een heel bekende school, maar met een heel andere insteek ben ik er nu
terug. Na even buiten het onderwijs te hebben gewerkt in de
kinderopvang, heb ik er weer zin in om weer te starten in het onderwijs.
Vanaf begin februari zal ik iedere donderdag en vrijdag voor de klas
staan in groep 5.
Groetjes, Janneke Roemen-Jessen.

Hoe?Zo!Show
De groepen 5, 6 en 7 brachten onlangs een
bezoek aan de Hoe?Zo!Show. Sanne van Hal
(groep 6) schreef het volgende: “Tijdens deze
voorstelling leerden we veel over de aarde. Ook
over hoe mensen slim huizen kunnen bouwen.
Het was erg interessant om naar toe te gaan. Wij
mochten vragen stellen en de wetenschappers
gaven antwoord. Ze legden alles goed uit. Ik vond
het een leuke voorstelling”.

schoolprinsenpaar
Vorige week dinsdag werd na een spannende quiz in
groep 5 het schoolprinsenpaar bekend: Prins Lucas I met
prinses Romy I. Zij hebben meteen de CV een naam
gegeven: “CV de Feestbeesten” en hun spreuk is dan ook:
“Feesten wie de Beesten!” Leuk detail: ze werden door
meester Jeroen als zijnde oud-prins en huidige vorst
van de Louvermen uit Buchten geïnstalleerd.
Inmiddels zijn ook de borden in hun tuin geplaatst, zodat
het hele dorp weet waar onze prins en prinses wonen.
Aanstaande vrijdag gaat het schoolprinsenpaar alle
klassen langs voor een “walking receptie”. Ze krijgen van
alle groepen een cadeautje aangeboden. De laatste
activiteit in hun korte loopbaan is het deelnemen aan de
optocht die rond 11:30 uur aan school zal vertrekken.
De route zal via zorgcentrum Maartenshof lopen en via de
Grotestraat weer terug. De kinderen mogen allemaal
verkleed naar school komen en hebben een programma in
de klas. Om 12 uur begint de carnavalsvakantie voor alle
leerlingen.

Bliefs se lekker thoes, geis se op
vakantie of geis se carnavalle,
‘n fijn vrie waek veur uch alle!

