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Allemaal Blaasmuziek 

Muziek luisteren is brons         

Muziek maken is zilver         

SAMEN muziek maken is goud         

Dat dit zo is hebben de kinderen van de groepen drie en vier ervaren tijdens het project  

“Allemaal Blaasmuziek” waarbij ze samen met Harmonie Lentekrans een optreden verzorgden. 

Wat lieten ze een muzikaal talent zien, waarvoor ze een welverdiend applaus kregen van het publiek. 

 

 

Pietengym 

Dinsdag 29 november werd door het hele team alles uit 

de kast gehaald om de sporthal om te toveren tot een 

klim- en klauterwalhalla. Alle groepen maakten er gebruik 

van en de kinderen konden zich goed uitleven.  

Het is ieder jaar weer een genot om te zien hoe de 

kinderen zich vermaken. 

 

 

 

 

schoen zetten 
Wat een teleurstelling op de Maartenshof toen bleek dat één bewoonster niets in haar schoen had 

gevonden! Gelukkig hadden de kleuterjuffen een oplossing: zij mocht haar schoen bij die van de 

kleuters zetten. En gelukkig: daar zat wel iets in! Wat een opluchting! De bewoonster ging weer 

helemaal blij terug naar de Maartenshof! 

 

bezoek 

Maandag 5 december bracht de Sint een bezoek aan onze school. 

Maar…… hij was helemaal alleen, zijn Pieten waren er niet bij! 

Sinterklaas snapte er niets van! Gelukkig was daar de reddende 

engel: postbezorger Patricia! Zij kwam vertellen dat ze een groot 

pakket had afgeleverd in de speelzaal. En jawel hoor, daar zaten 

de Pieten in. Zo kwam alles weer goed.  

 

 

vrij  
Op vrijdag 23 december zijn alle groepen vrij vanaf 12:00 uur. Voor alle kinderen start dan de 

Kerstvakantie.  

 

  

 

http://www.triangel-linne.nl/


creamiddagen 
De eerste ronde van de in totaal drie geplande rondes is inmiddels voorbij. Wat was het leuk!  
Een van de onderdelen was een schminkcursus bij Funny Faces. De kinderen konden hun creativiteit 
goed kwijt zoals u kunt zien op onderstaande foto’s. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

wormenhotel 
Sinds het begin van dit jaar composteren wij ons groen afval. Dit doen we met 
een compostvat en met een wormenhotel. In verschillende groepen heeft, om 
er mee te oefenen, ook een klein wormenhotel binnen gestaan. Vorige week 
hebben de kinderen van groep 5 van juf Janneke en juf Nellie hun hotel 
uitgeplozen.  
Wat een goede verzorgers zitten er in groep 5, van de 11 wormen die in 
september in het hotel zijn gegaan is de populatie nu uitgegroeid tot 80 
wormen!  
De wormen zijn verhuisd naar het ‘grote’ wormenhotel buiten, waar we verder 
kunnen gaan met voeren en composteren.  
 
 
 
 

verkeerseducatieprogramma ANWB Streetwise bij basisschool Triangel 
 
Het wordt steeds drukker in het verkeer, er zijn stille (elektrische) voertuigen en onze mobiele 
telefoon zorgt vaak voor afleiding… Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de 
verkeersveiligheid van uw kind. Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om naar onze 
school te komen. 
 
Op 15-12-2022 verzorgt ANWB Streetwise een praktisch verkeerseducatieprogramma bij 
basisschool Triangel in Linne . ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool beter om te 
gaan met het huidige verkeer. BS Triangel vindt het belangrijk om bij te dragen aan de 
verkeersvaardigheid van leerlingen. 
   
Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektrische rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten en 
een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. Daarnaast zet ANWB Streetwise 
stevig in op afleiding in het verkeer door smartphone gebruik. Leerlingen worden bewust gemaakt 
van eigen (gevaarlijk) verkeersgedrag. Ook is er aandacht voor hoe kinderen veilig kunnen fietsen 
met een fietshelm. 
 
Voor elke groep is een eigen verkeersprogramma: 
 
● Toet toet (groep 1 en 2): Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van 
verkeersgeluiden, het belang van veilig fietsen met fietshelm, veilig oversteken, gebruik van de 
autogordel en een autostoeltje. 
 
● Blik en klik (groep 3 en 4): Het gebruik van de fietshelm. Fietsen van een parcours met  
de fietshelm. Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en het veilig  
meerijden in de auto. 
 
● Hallo auto (groep 5 en 6): Afleiding in het verkeer maakt deel uit van deze les,  
evenals bewustwording van elektrisch (stil) verkeer. Kinderen nemen plaats op de  
bijrijdersstoel van een lesauto en mogen zelf remmen om de reactietijd, de remweg en het effect van 
het dragen van de autogordel bij een noodstop te ervaren. 
 
● Trapvaardig (groep 7 en 8): Afleiding in het verkeer. Mobiel telefoon gebruik. Bewustwording  
van eigen (gevaarlijk) verkeersgedrag. Een positieve gedragsverandering op gevaarherkenning,  
fietsvaardigheden en  fietsbeheersing middels een uitdagend fietsparcours. 
 
Deze activiteiten zullen plaatsvinden in en rond de sporthal en in de omgeving van de school. 



 

Kerstviering 
Op woensdag 21 december vindt voor alle leerlingen een Kerstviering plaats. 
Om 18:00 uur worden alle kinderen op school verwacht voor een Kerstdiner 
Om 19:00 uur houden we, samen met ouders en broertjes/zusjes, nog een gezellig samenzijn op het 
schoolplein. Dit zal zijn onder het genot van warme chocomel of ranja en cake, wafels of koekjes. 
Meer informatie volgt via de klassenouders. 
We zouden het leuk vinden als jullie allemaal komen! Om 20:00 uur is het afgelopen. 
 

gevraagd 
Wie zou de Oudervereniging willen helpen met (Kerst)versiering voor het schoolplein voor tijdens de 
Kerstviering op 21 december? Dit dient wel groots te zijn, dus geen kerstbal of iets dergelijks, maar 
meer in de vorm van een grote opblaasbare Kerstman of sneeuwpop, lange (vanaf 10 meter) 
lichtsnoeren of lichtlasers (tegen de muur). Heeft u iets liggen en wilt u dit uitlenen, laat dit dan weten 
via truus.slabbers@innovo.nl 
 

Lichtjes in het duister 
Groep 7 en 8 presenteert dit jaar de kerstmusical: 'Lichtjes in het Duister'. 
Deze voorstelling wordt voor alle kinderen van de school opgevoerd op vrijdagochtend 23 december. 
De musical zal ook op donderdag 22 december om 18:30 uur worden opgevoerd in de grote zaal van 
de Harmoniezaal. Wij willen alle kinderen, ouders, broertjes, zusjes, opa's, oma's, ooms, tantes, etc. 
uitnodigen om ook te komen kijken.  
Kaartjes kosten 2 euro per stuk. De opbrengst gaat naar een goed doel. Dit jaar hebben we voor de 
Weerderhof gekozen, omdat we als school enorm trots en dankbaar zijn dat we deze voorziening in 
Linne hebben en mogen gebruiken. 
  
Omdat wij vooraf graag willen weten hoeveel mensen er donderdag 22 december komen, kunnen er 
alleen in de voorverkoop kaartjes gekocht worden. 
Dit kan, in de hal van de school, op: 
Vrijdag 9 december tussen 14.30 uur en 15.00 uur 
Maandag 12 december tussen 14.30 uur en 15.00 uur 
Dinsdag 13 december tussen 14.30 uur een 15.00 uur 
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