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speeltoestel
Hier is het dan: ons nieuwe speeltoestel! Het werd vrijdagochtend 17 juni feestelijk geopend en kreeg
ook meteen een naam die werd verzonnen door Lucas Lousberg en Winne Griep uit groep 5:

‘SCHOOLHOF’

voor in de agenda
Op maandag 12 september komt de schoolfotograaf. Wilt u deze dag vrij houden van afspraken?

schoolfruit
Wij krijgen weer schoolfruit geleverd! Er konden minder scholen meedoen dan er waren ingeschreven
omdat de vergoeding voor de leveranciers is verhoogd voor het komend schooljaar. Het afgelopen
schooljaar bleek namelijk dat de vergoeding niet genoeg was om fruit en groente van voldoende
kwaliteit en met voldoende variatie te leveren. Het programma start meteen na de schoolvakantie in
de week van 5 september.

gezocht
De timmertafel op het werkplein van de groepen 1/2/3 is een gewilde plek om te spelen tijdens de
werk les. Helaas zijn wij bijna door onze voorraad hout heen. Heeft u thuis nog afvalstukjes hout,
latjes enz.? De kinderen zullen er heel blij mee zijn!

toneel
De kinderen van de groepen 1 tot en met 5 werden verrast met een sprookjesvoorstelling (Merlijn en
de geheime kamer) die werd verzorgd door toneelvereniging “Ongerein” uit Linne. Van begin tot eind
waren de kinderen geboeid door het verhaal dat werd uitgebeeld.

Kinjer OLS
Het zit er op! Wat was het een leuke dag voor de kinderen. Ze hebben genoten van het eerste tot het
laatste moment. Het was allemaal goed geregeld in Meijel, dat scheelt ook al een heleboel.
We zijn heel trots op de kinderen zoals ze het hebben gedaan. Ze hebben stuk voor stuk een
prachtige prestatie neergezet. En als kers op de taart kregen we te horen dat de trommelaars de
eerste plaats hebben behaald! Als beloning mochten ze een ererondje door de school maken.
We kunnen met z’n allen terugkijken op een heel geslaagd evenement!

slotfeest
Vrijdag 15 juli vindt het slotfeest plaats op het schoolplein van 17:00 tot 20:00 uur. Ouders,
verzorgers, broertjes, zusjes zijn allemaal welkom. We gaan er een gezellige middag/avond van
maken!

gevonden voorwerpen
Op het podium liggen alle gevonden voorwerpen uitgestald. Deze variëren van vesten, mutsen,
handschoenen tot kettinkjes en shirtjes. Moet u toch op school zijn voor een oudergesprek? Bekijk
dan even of er iets van uw zoon of dochter bij is. Heeft u geen oudergesprek gepland, loop dan gerust
binnen! Op de laatste schooldag krijgen alle niet opgehaalde spullen een tweede leven.

Weerderhof
Eindelijk is het dan zo ver!
Door corona én de realisatie heeft het een tijdje geduurd maar...
Op zondag 17 juli om 11 uur openen we officieel onze prachtige glijbaan
en maken we de naam hiervan bekend in Zwembad-speeltuin de
Weerderhof.
Een aantal jaren geleden hebben de kinderen van basisschool Triangel een
zwem- en renloop gehouden om geld bij elkaar te verzamelen om deze
glijbaan mede mogelijk te maken. Daarom willen we jullie op zondag 17 juli
om 11 uur uitnodigen om bij dit feestelijk gebeuren aanwezig te zijn. Alle
kinderen van de basisschool krijgen hiervoor een gratis entreekaartje.
Daarnaast willen we de kinderen van basisschool Triangel trakteren op een
ijsje op de "Eindelijk vakantiedag" op vrijdag 22 juli.
Graag zien we jullie op beide dagen in Zwembad-speeltuin de Weerderhof
en gaan we hopelijk genieten van een heerlijke zonnige zomervakantie!!

