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afscheid
Beste ouders,
Aan het einde van het schooljaar zal ik onze mooie basisschool gaan verlaten!
Momenteel werk ik in groep 2/3 en ben ik aanwezig in groep 8 i.v.m. een individueel traject met een
leerling. Daarnaast ben ik binnen INNOVO werkzaam als schoolopleider.
Daarbij coach ik leerkrachten die een PABO student hebben en beoordeel ik de studenten.
Komend schooljaar zal ik mijn taken als schoolopleider uitbreiden met coördinatorschap, begeleiding
van nieuwe medewerkers en ben ik werkzaam op de MASTER EN opleiding van FONTYS OSO.
Naast deze werkzaamheden is het niet mogelijk om voor de klas te staan.
Daarom zal ik aan het einde van het schooljaar afscheid nemen van de Triangel in Linne.
Ik heb altijd met ontzettend veel plezier in dit mooie dorp en fijne team gewerkt.
De samenwerking tussen ouders, leerling en de school heb ik als zeer prettig ervaren.
19 juli ben ik voor de laatste keer in groep 2/3, op 22 juli ben ik voor het laatst op school.
Ik hoop jullie voldoende geïnformeerd te hebben,
Bedankt voor de fijne samenwerking,
Wellicht tot gauw,
Vriendelijke groet,
Annemiek Pustjens

even voorstellen
Beste kinderen en ouders,
Graag stel ik me aan jullie voor: Mijn naam is Inge Gisberts.
Komend schooljaar zal ik op de Triangel komen werken als juffrouw van
groep 4/5. Dan is het wel leuk om wat meer over mij te weten.
Ik ben 38 jaar en woon alweer 15 jaar hier in het mooie Linne.
Ik ben getrouwd en we hebben twee dochters, die allebei op de Triangel
hun basisschooltijd hebben doorgebracht. In die tijd heb ik gewerkt op
een leuke school in Heerlen, waar ik na veel fijne jaren nu afscheid ga
nemen. Ik hou van wandelen met onze hond Bing, lekker rommelen in
mijn (moes)tuin, het verzorgen van mijn kippen en cavia's, lekker koken,
knutselen, gezellig tafelen met vrienden en films kijken of boeken lezen.
Ik begin komend jaar aan mijn zeventiende jaar voor de klas.
Daar heb ik ontzettend veel zin in. Samen met juffrouw Claudia gaan
we er een fijn jaar van maken. Ik verheug me erop om jullie te kunnen
ontmoeten. Voor nu wens ik iedereen een fijne vakantie en tot volgend
schooljaar!
Heel veel groetjes, Inge Gisberts

tomaten
We ontvingen van de Maartenshof een foto van de tomatenplant die ze
enkele weken geleden met een aantal bewoners kwamen afhalen.
Hij is met liefde verzorgd zoals u kunt zien op bijgaande foto.
Nog even het zonnetje er op en de tomaten kunnen worden geplukt.
Dit was weer zo’n leuke activiteit in samenwerking met de Maartenshof.
We hopen onze fijne samenwerking in het nieuwe schooljaar op de oude
voet voort te kunnen zetten.
Uiteraard willen we onze opa Ger ook even in het zonnetje zetten voor
zijn inbreng in de schoolkas. Alle groepen kwamen weer aan bod met
het zaaien, kweken en bereiden van groenten en fruit. Er waren onder
andere boontjes, tuinbonen, sla, lente uitjes, tomaten, aardappelen,
aardbeien, ga zo maar door. Ook dit wordt het komende schooljaar weer
opgepakt.

dank je wel
Aan het einde van het schooljaar willen we iedereen bedanken die op welke manier dan ook een
helpende hand heeft geboden. We zijn hier heel blij mee en verschillende activiteiten hadden geen
doorgang kunnen vinden zonder deze hulp.

tennis clinic
Op dinsdag 12 juli namen veel van onze leerlingen deel aan een tennis clinic op de tennisvelden aan
de Sportveldstraat. Namens hen heel veel dank aan TC Linne voor de perfecte organisatie van deze
clinic.

Weerderhof
We hebben dit schooljaar in verhouding veel bezoekjes kunnen brengen aan de Weerderhof.
Groot was de verrassing toen alle kinderen afgelopen dinsdag een ijsje kregen aangeboden door de
Weerderhof. Dit werd met het extreem warme weer erg gewaardeerd! Een woord van dank voor de
prettige samenwerking!

kriebelen
Op maandag 5 september worden alle kinderen weer gekriebeld. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind
schone haren heeft en geen gel gebruikt op deze dag?

gymrooster 2022-2023
dinsdag en donderdag:
09:15-10:00
groep 6a
10:15-11:00
groepen 3
11:00-11:45
groepen 4
12:45-13:30
groepen 5
13:30-14:15
groepen 7 en 8

uitzwaaien groep 8
Morgen, vrijdag 22 juli wordt het een speciale dag voor de kinderen
van groep 8. Om 10:00 uur start de diploma uitreiking op het schoolplein
waarna ze om 11:00 uur door alle kinderen worden uitgezwaaid en ze
hun schooltijd op BS Triangel afsluiten. Op naar een nieuw tijdperk in hun
leven! We wensen hen daarbij alle geluk toe.
Om 12:00 uur start voor alle leerlingen de zomervakantie. We zien elkaar
fris en uitgerust weer op maandag 5 september om 08:30 uur!

