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handbal
Woensdag 16 maart, was het dan zover. Na weken oefenen vertrokken we richting Roermond voor
het scholenhandbaltoernooi. Van groep 5/6 deden maar liefst zes teams mee en van 7/8 drie teams.
Wat waren er spannende wedstrijden te zien. Alle teams hebben 1 of meerdere wedstrijden
gewonnen. De teams werden goed aangemoedigd door ouders en leerkrachten. De groepen 5/6
gingen naar huis met 2 bekers, een 1e en 3e plaats. De groepen 7/8 jongens behaalden een 1e
plaats EN de wisselbeker. Prachtige resultaten. Alle ouders die meegeholpen hebben met vervoer en
begeleiding heel hartelijk bedankt!

update schoolkas
Opa Ger is druk bezig geweest om de schoolkas weer klaar te
maken voor een nieuw tuinier seizoen. Hij schrijft het volgende:
“De kinderen zijn weer volop bezig in de schoolmoestuin.
Elke klas heeft weer zijn eigen groenten/fruit mogen uitkiezen.
Inmiddels zijn er al slaplantjes (groep 7) en aardappels (groep 6)
gepoot door de kinderen. De wortelen en radijs zijn ook al
gezaaid door groep 2/3. Deze week gaan de zaadjes van de
courgette (groep 8) de grond in. De tomatenplantjes staan er ook
al op (groep 5). En door groep 1/2a zijn de aardbeienplanten al in
de potjes gezet. Groep 4 moet nog even wachten met
komkommers, net zoals groep 3 met de bonen en groep 1b/2b
met de tuinbonen. Als het niet meer vriest zijn zij aan de beurt".
Opa Ger, dank je wel voor je hulp en inzet voor dit waardevolle
project!

Week van de Lentekriebels, hoe nu verder?
De Week van de Lentekriebels is inmiddels succesvol afgesloten. Na de openingsact van Luf&You
(in het teken van “je lijf is van jou”, het onderwerp van dit jaar) is hier in alle groepen aandacht aan
besteed. De Week van de Lentekriebels is een mooie aanleiding om ook thuis in gesprek te gaan
over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Wanneer je hier van jongs af aan over praat, wordt het
voor kinderen normaal om erover te praten. Je laat hiermee zien dat ze bij je terecht kunnen als ze
vragen of problemen hebben en ze krijgen de juiste kennis en informatie mee. Informatie die ze
anders bij vrienden of online gaan zoeken. Vanaf de puberteit staan kinderen steeds minder open
voor wat hun ouders zeggen. En het is wel belangrijk dat kinderen voorbereid zijn op wat allemaal in
de puberteit verandert. Wilt u hier meer over weten? Ga dan naar www.seksuelevorming.nl – Week
van de Lentekriebels – Informatie voor ouders.

Lentekriebels bij de cavia’s
Wist je dat ook cavia’s “last” hebben van lentekriebels? Ons nieuwe meisje Maya is samen met een
vriendje (Sef) komen logeren bij ons op school. Ze hebben het erg gezellig gehad samen, want Maya
is in blijde verwachting van mini-caviaatjes! Sef zal weer terug naar huis gaan en Maya mag gezellig
bij ons blijven. Wij hopen op veel gezonde kleine baby-caviaatjes!

Pannenkoekdag op de Maartenshof
Op 18 maart hebben de bewoners van de Maartenshof mogen genieten van mooie versieringen en
heerlijke pannenkoeken. Wil van Zantvoort schreef hierover het volgende: “In het begin van de week
ontvingen we al een pakket met 2 pannenkoekpannen en pakken pannenkoekbeslag, servetten en
koksmutsen. De keukenprinsessen van de Maartenshof hebben voor het bakken nog spek, appels,
rozijnen, stroop en extra poedersuiker besteld.
Vrijdag 18 maart zaten onze bewoners al met de koksmutsen op naar vrolijke muziek te luisteren en
werden de woonkamers versierd met de mooie slingers die door de leerlingen van groep 7 gemaakt
waren. De sfeer zat er al goed in. De tafels werden extra
vrolijk met de placemats en de leuke kaarten. Er werd al
volop gebakken, zodat iedereen tegelijk van de
pannenkoeken zou kunnen genieten. En dat is gelukt.
Een paar mooie uitspraken van onze bewoners illustreren de
dankbaarheid voor deze gezellige dag:
“Det is alweer unne hele tied geleje det veer zoan lekkere
pannekeuk hóbbe gehad”.
“Det de kinjer zo heur bes hóbbe gedaon op die versieringe
en kaarte det maak ut nog ins zo fijn”.
„Ich bewaar mich die kaart“.
„Ut woar weer oajerwets lekker en gezellig”.
Heel hartelijk bedankt allemaal voor deze gezellige dag.
We kijken uit naar de volgende activiteit in samenwerking
met de Triangel.”
Team en bewoners van De Maartenshof
De leerlingen van groep 7 hadden gezorgd voor mooie versieringen, kaarten en placemats. Ook zij
genoten op school van een lekkere pannenkoek. Al met al een mooie samenwerking met de
Maartenshof!

Allemaal Blaasmuziek
De kinderen van groep 3 en 4 nemen weer deel aan het project allemaal blaasmuziek. Dit is een
project in samenwerking met Myouthic en Koninklijke Harmonie Lentekrans Linne. De kinderen leren
in 3 lessen onder andere wat een harmonie is, samenspelen en ritmes uitvoeren. Zaterdag 9 april zijn
de kinderen uitgenodigd om samen met de harmonie een presentatie voor familie te geven. Ze zullen
zingen, spelen en dirigeren. Dit project geldt tevens als opstart voor een nieuwe blokfluitcursus. Zit uw
zoon/dochter in groep 3 of 4 en wil hij/zij graag samen muziek leren maken? Dit kan door hem/haar
na dit project op te geven voor de blokfluitlessen. Meer informatie volgt snel.

Voor kinderen van groep 5 t/m 8 die ook graag muziek willen gaan maken, biedt de harmonie de
mogelijkheid om meteen op een instrument te starten. Mocht hier interesse in zijn, dan kunt u mailen
naar secretariaat.khl@gmail.com

kraampje
We maken al enige tijd dankbaar gebruik van het schoolfruitkraampje dat Peter van den Hurck enige tijd geleden voor ons
maakte. Zijn kleindochter June is trots op haar opa en laat dat
zien door te poseren voor het kraampje. Top gedaan June en
Peter!

Creamiddagen
Donderdag 31 maart en 7 april staan de laatste twee
creamiddagen gepland die voorheen door coronamaatregelen
niet konden doorgaan. Gelukkig was en is iedereen weer in de
mogelijkheid om de workshops te verzorgen.

zonwering
De zonwering die vorig jaar werd geplaatst boven de zandbak is
inmiddels dankbaar in gebruik genomen. De kinderen kunnen
nu ongestoord in de schaduw veilig genieten van het spelen in
de zandbak.

skatepark
Fahri, vader van Djoah uit groep 4, wil graag dat de gemeente Maasgouw een skatepark gaat
aanleggen in Linne. Hij schrijft hierover:
“Het idee skatepark/speel-/klautertuin heb ik gekregen nadat ik bijna elke week met goed weer
(mijn auto vol met kinderen uit ons dörp) naar skatepark de Bandert in Echt reed. Er zijn weken bij dat
ik dat 3 tot 4 keer doe, voor de kinderen doe ik dat graag. Ik kreeg het idee om hetzelfde concept ook
in ons mooie Linne te realiseren, er is een plek waar dit mooi zou passen. Bij de basisschool zie je
veel steps staan. Ik weet zeker dat er, als in Linne zo’n concept zou worden gerealiseerd, veel
gebruik van zal worden gemaakt. Er zijn veel kinderen die niet naar Echt kunnen om welke reden dan
ook. De eerste stappen zijn gezet met de aanvraag richting de gemeente. Linne is een snel groeiend
dorp, dat is zowel bij de sportverenigingen als op school zichtbaar. We hopen op een akkoord van de
gemeente!”

hoi allemaal!
Mijn naam is Marloes Verheesen en ik mag namens Myouthic
muzieklessen komen geven bij jullie op school.
Dit vind ik hartstikke leuk!
Iedere dinsdagochtend ben ik te vinden in de helft van de groepen.
We zingen, spelen op instrumenten, luisteren naar muziek en
nog veel meer!
Inmiddels heb ik alle groepen één keer gezien.
Ik kijk uit naar de rest van het schooljaar.
Groetjes, Marloes

