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Nationaal Schoolontbijt 
Morgen, donderdag 10 november vindt weer het jaarlijkse Schoolontbijt plaats. Wij doen hier ieder 

jaar aan mee in het kader van de Gezonde School. Het wordt een gezond en gevarieerd ontbijt. Het 

brood wordt weer geleverd door Bekker Dukers, daar zijn we heel blij mee! De kinderen hoeven 

morgen dus niet thuis te ontbijten. Alles wat nodig is, is op school aanwezig dus ze hoeven verder 

niets mee te nemen.. We maken weer dankbaar gebruik van het servies dat we enkele jaren geleden 

mochten ontvangen van Pajema Transport. We zijn er nog altijd erg blij mee. Deze ochtend krijgen 

we zelfs bezoek van wethouder Wilms die gezellig komt mee-ontbijten. 

 

voor in de agenda 
Op woensdag 21 december vindt er in de vroege avonduren een Kerstactiviteit voor alle leerlingen 

plaats. Zet u dit vast in uw agenda? Meer informatie volgt te zijner tijd.  

 

Creamiddagen 
Volgende week donderdag gaan ze weer van start: de creamiddagen! Het thema is dit keer “de mens” 

en dat je met dit thema diverse kanten op kunt gaan blijkt wel uit het aanbod. Zo is er een aanbod van 

onder andere schminken, diamond painting, knutselen, gym, dans en ook Tante Thee is uiteraard 

weer van de partij. Ook vinden deze middagen niet alleen op school plaats. We gaan voor het 

schminken naar Funny Faces, een aantal kinderen van groep 3 gaat naar de Maartenshof en een 

groepje maakt twee keer gebruik van de ruimte tegenover café den Tegel.  

 

zelftesten  

In de lijn van de corona aanpak op onze school die onlangs (17-10-2022) via ISY is gecommuniceerd 

krijgen de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 deze week 2 coronatesten mee naar huis.  

 

studiedag 

Op dinsdag 6 december aanstaande is de school gesloten in verband met een studiedag van de 

leerkrachten.  
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Sint Maarten 
 
Hallo iedereen, 

 

In dit bericht volgt het programma en informatie 

LAMPIONNEN-WEDSTRIJD Sint Maarten Linne op 12 

november. 

Het programma: 

17:45 uur: 

Verzamelen bij de Ger Reijners - kiosk . 

18.00 uur:  

Sint Maarten verhaal wordt verteld en de winnaars 

lampionnen-wedstrijd worden bekend gemaakt. 

18:20 uur: 

Samen met de schutterij en drumband Sint Martinus en de Kuulköpkes vertrekken we naar 

Maartenshof waar de kinderen binnen de lampionnen mogen laten zien aan de bewoners . 

1 begeleider/ouder per gezin mag mee naar binnen. Oudere kinderen liefs alleen. 

18:55 uur: 

Optocht richting brandstapel waar chocomel VAN VIEV en een lekkere wafel/stroopwafel bij de toko 

van Weerderhof te  verkrijgen is. 

19:30 einde . 

 

LAMPIONNEN-WEDSTRIJD: 

Hopelijk zijn jullie allemaal aan het knutselen geslagen want er zijn weer leuke prijzen te verdienen. 

Groep 1,2,3 twee winnaars per groep, groep 4 en 5 een winnaar en groep 6,7 en 8 een winnaar . 

Wat moeten jullie doen? 

1 Knutsel een lampion 

2 Maak er een foto van . 

3 Mail de foto MET VOOR/ ACHTERNAAM EN DE GROEP WAARIN JE ZIT naar 

linnesintmaarten@gmail.com. 

Je kunt de foto insturen t/m 10 november. 

Verder kunnen jullie gezellig het hele weekend de lichtjestocht lopen. 

We hopen dat jullie er allemaal zijn! 

Groetjes Sint Maarten comité. 

Groetjes Domenica en Joyce 

 

 


