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bijdrage schoolreis
De bijdrage voor de schoolreis van €10,- per kind (exclusief €0,50 kosten per transactie) is al voor
veel kinderen binnengekomen op de rekening van de Oudervereniging. Namens de Oudervereniging
dank daarvoor. Bent u nog niet in de gelegenheid geweest om de bijdrage te voldoen? Dit kan uiterlijk
tot maandag 30 mei via het programma ISY. Zoals is aangegeven gaan alle kinderen op donderdag 9
juni naar het Steinerbos. We hopen op goed weer, zodat het voor iedereen een leuke dag gaat
worden!

MR
Door het aftreden van dhr. Beaumont uit de oudergeleding van de MR aan het einde van dit
schooljaar, is de medezeggenschapsraad van basisschool Triangel op zoek naar een nieuw lid voor
de oudergeleding. Heeft u interesse in deze vacante positie dan kunt u zich opgeven bij de voorzitter
van de MR, mevr. Bernadette Huigen-Verduin (mr.triangellinne@innovo.nl). Zij kan u ook verdere
inlichtingen verstrekken betreffende de inhoud van de positie. Mochten er meerdere kandidaten zich
beschikbaar stellen voor deze positie dan volgen er nog voor de zomervakantie verkiezingen.

Kinjer OLS
De voorbereidingen van het Kinjer OLS in groep 6 zijn in volle gang!
Alle kinderen zijn welkom om op de zaterdagen te komen schieten aan de
schietboom. Degenen die het beste schieten en het vaakst aanwezig zijn
vormen uiteindelijk het 12-tal waarmee op het Kinjer OLS zal worden
geschoten. Iedere week wordt trouw geoefend met het exerceren,
dit gebeurt onder de ervaren leiding van Ray Theunissen. Er is een heus
trommelkorps aan het oefenen, dit heeft Hans Janssen onder zijn hoede
genomen. Inmiddels zijn de rollen verdeeld en zijn alle kinderen voorzien
van passende kleding. Zo worden ze langzaam aan getransformeerd tot
een heuse schutterij! Het Kinjer OLS vindt plaats op dinsdag 28 juni in
Meijel. Het is leuk om te zien hoe enthousiast de kinderen zijn, het is een
mooi project!

#maaimeniet!
Op 17 mei heeft groep 8 in samenwerking met de gemeente een inzaaiproject
gehad. In de ochtend kregen de kinderen een presentatie van Ron Janssen,
waarbij ze veel leerden over waarom biodiversiteit belangrijk is en hoe we de
biodiversiteit in Linne kunnen vergroten. Groep 8 vindt het belangrijk dat alle
dieren een plekje hebben om te leven en ze houden van kleur in de straat. Na
de presentatie zijn ze op weg gegaan naar Elisabethstraat/Bergerkampweg
en hebben de kinderen de berm ingezaaid met een kleurrijke bloemenmix. Na
een paar buitjes en goed weer, gaat u hier een prachtige bloemenzee kunnen
zien! Let wel op de bordjes: #maaimeniet!

fiets
Groep 7 is zich aan het voorbereiden op het verkeersexamen.
Het theoretische gedeelte is door iedereen als voldoende afgesloten, top!
Woensdag 1 juni is het de bedoeling dat alle leerlingen van groep 7 hun fiets mee
naar school nemen, deze wordt dan gekeurd. Het praktische verkeersexamen is
op dinsdag 5 juli in Maasbracht. Hiervoor zijn nog enkele vrijwilligers nodig.
Bent u in de mogelijkheid om met de groep mee te fietsen van en naar de
Andreashal in Maasbracht, en/of wilt u een controlepunt in (omgeving) Maasbracht
bemannen, neem dan even contact op met merel.aerts@innovo.nl. Het tijdstip is
van 09:00 tot 12:00 uur. De leerlingen van groep 7 zouden hier heel blij mee zijn!

afwezig/ziek
Sinds het begin van het schooljaar is het gebruikelijk dat ouders hun kind(eren)
afwezig/ziek melden via ISY. Het komt echter nog regelmatig voor dat we in de
ochtend telefoontjes krijgen met een afwezigheids- of ziekmelding. Het dringende verzoek aan u is
om dit altijd via ISY te melden. Heeft u een aanvraag voor speciaal verlof? Dit kan niet via ISY worden
gedaan maar via het formulier “aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek” dat u kunt vinden op
onze website www.triangel-linne.nl onder het kopje “formulieren”.

Communie
Morgen, Hemelvaartsdag, hebben 16 kinderen van de groepen 4 en 5 feest! Ze ontvangen dan de
Eerste Heilige Communie. Wij wensen de communicantjes en hun familie een fijne dag toe!

vrij
Morgen, donderdag 26 mei en overmorgen, vrijdag 27 mei is de school gesloten in verband met
Hemelvaart.

studiedag
Op woensdag 15 juni hebben de leerkrachten een studiedag en zijn alle kinderen vrij van school.

Linner Jeugd Luikse Markt
Het is nog mogelijk om in te schrijven voor de Linner Jeugd Luikse Markt!
De Jeugd Luikse markt zal op de Nieuwe Markt in en om de tent worden gehouden. Daar krijg je een
(gratis!) plek aangeboden van 2*1 meter om al je spullen uit te stallen. Deze jeugd Luikse markt zal
van 10.00 tot 12.30 duren. Ondertussen zullen kermisattracties en muziek voor een gezellige sfeer
zorgen. Wil je meedoen stuur dan een mail naar info@luiksemarktlinne.nl met als onderwerp van de
mail “Jeugd Luikse Markt 2022”.

