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agenda 
Noteer alvast in uw agenda: binnenkort vinden de halfjaarlijkse oudergesprekken weer plaats op 

school. De gesprekken zullen plaatsvinden in week 6 en 7. Maandag 30-1-2023 vanaf 18:00 uur kunt 

u zich via ISY inschrijven voor dit oudergesprek. Uitgezonderd de ouders van de groepen 3, daarvan 

vinden de gesprekken pas na de carnavalsvakantie plaats. Let op: de inschrijving voor groep 8 is al 

mogelijk vanaf 23-01-2023. 

 

NL DOET 
Nog een datum voor in de agenda: op vrijdag 10 maart doet onze school mee aan NL DOET.  

Op deze ochtend wordt onder leiding van opa Ger het Ad Jeurissenplein opgeknapt door middel van 

schilderwerkzaamheden. Zo kunnen onder andere de goaltjes een opknapbeurt gebruiken en ook de 

lijnen van het voetbalveld zijn afgesleten. Het zou fijn zijn als u deze ochtend vrij kunt maken in uw 

agenda om opa Ger te komen helpen! Bent u hiertoe in de gelegenheid? Dan horen wij dit graag door 

middel van een mailtje naar truus.slabbers@innovo.nl 

 

studiedag 
Op donderdag 23 maart is de school gesloten in verband met een studiedag voor de leerkrachten 

 

Kinjer OLS 
Zoals bekend nemen we elk jaar met de leerlingen van groep 6 deel aan het Kinjer OLS. 
We hebben al jaren de wens om deze deelname uit te breiden met de leerlingen van groep 7, 
waarvoor in 2020 al verscheidene voorbereidingen zijn getroffen. Helaas gooide corona roet in het 
eten en is het Kinjer OLS in 2020 en 2021 afgelast. In 2022 hebben we de draad weer opgepakt en 
met de kinderen van de huidige groep 7 een ontzettend leuke dag beleefd in Meijel. Dit jaar gaan we 
deelnemen met beide groepen. We zien er naar uit om met de kinderen toe te werken naar wederom 
een mooie dag. Het Kinjer OLS vindt plaats in Born op dinsdag 27 juni. Wilt u meer informatie over 
het Kinjer OLS? Kijk dan op www.wijschutterij.com 
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uitnodiging van een échte ridder 
Het is maandag 9 januari. Juffrouw Truus komt de klas binnen met post! Het is alleen geen gewone 

enveloppe, maar een opgerolde brief met een heel sjiek lintje eromheen. Voor wie zou die brief zijn? 

De kinderen zaten meteen op het puntje van de stoel. De brief bleek afkomstig van Ridder Hoen en 

Jonkvrouw Cecilia. Zij wonen in kasteel Hoensbroek en ze nodigden alle kinderen uit groep 1 t/m 3 uit 

om hun kasteel, het állermooiste kasteel van Nederland, te komen bezoeken. In de klas was meteen 

een hard gejuich te horen: YEAAAAAAH! En toen moesten we héél lang wachten… vier lange dagen,  

tot vrijdag 13 januari, want dan mochten we komen, zo stond in de uitnodiging van Ridder Hoen te 

lezen. 

 
 
 
 
 
 
Dankzij de hulp van een hele grote groep ouders en grootouders, nogmaals hartelijk dank hiervoor, 

konden we afgelopen vrijdag met alle kinderen éindelijk op weg naar Hoensbroek. De kinderen waren 

erg onder de indruk van dit grote kasteel, met zijn gracht, hoge torens en niet te vergeten een échte 

kerker! De tijd vloog voorbij en het was al gauw tijd om terug naar Linne te gaan. Wat was het een 

geweldig avontuur! 
 

De kinderen zijn nu zo enthousiast geworden, dat in de onderbouw allerlei kastelen verrijzen. De 

woonhoek is een groot kasteel, maar ook op de bouwtafel worden de mooiste kastelen gebouwd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u thuis nog ridder-, prinsen- of prinsessenkleren of aanverwante attributen?  

De kinderen verkleden in hun eigen kasteel! Geef ze af bij één van de leerkrachten van  

de groepen 1 t/m 3. Dank je wel juf Annemieke voor het schrijven van dit leuke stukje! 

 

 



voorstellen 

Op onze school hebben we al veel stagiaires mogen verwelkomen. Ook dit jaar zijn er een aantal die 

op de Triangel stage lopen. In onderstaande stukjes stelt een aantal van hen zich voor.  

 

Sanne 

Mijn naam is Sanne Smits. Ik ben 19 jaar oud. Jullie hebben mij misschien wel 

eens gezien bij jullie kind(eren) op school, ik loop hier vanaf 14 november 2022 

tot en met 11 juli 2023 stage. Ik loop stage in groep 1/2b van juffrouw Lieke en 

juffrouw Annemieke. In deze klas zal ik elke maandag en dinsdag te vinden zijn. 

Zolang ik me al kan herinneren vind ik het leuk om te werken met kinderen. 

Buiten stage vind ik het leuk om te sporten/dansen en om dingen te doen met 

mijn vriend/vriendinnen. Mocht iemand nog vragen hebben kunnen jullie me 

altijd aanspreken op school. Groetjes, Sanne Smits 

 

Annouk 

Mijn naam is Annouk Beeren en ben 22 jaar oud. Ik woon samen met mijn 

moeder en 2 zusjes in Herten. Ik heb 2 katten als huisdieren genaamd Coco en 

Siep. Voordat ik met de opleiding onderwijsassistent ben begonnen heb ik eerst 

de opleiding bedrijfsadministrateur gedaan. Hierin heb ik ook gewerkt maar kwam 

er al vrij snel achter dat dit niet is wat ik wilde gaan doen. Dus ben me gaan 

verdienen wat ik wel leuk vond en kwam ik bij deze opleiding terecht. In m'n vrije 

tijd doe ik graag volleyballen, met vriendinnen afspreken en Netflix kijken. In het 

weekend werk ik bij De Graasj in de stad. Groetjes Annouk 

 

Melanie 

Mijn naam is Melanie Veliu. Ik ben 16 jaar oud en loop elke dinsdag 
en woensdag stage in groep 4 bij juf Chantal & Esther. Ik volg 
momenteel de opleiding onderwijsassistent op het Vista college in 
Maastricht en zit nu ook in mijn eerste leerjaar. Ik hoop graag dat ik 
later zelf ook voor de klas kan staan en ik krijg hier op mijn stage ook 
hele leuke voorproefjes van. Ik heb het erg naar mijn zin in de klas en 
hopelijk de groep 4 kinderen ook met mij.  
Met vriendelijke groet, Melanie Veliu 

 
 

Chloë 
Mijn naam is Chloë Vaes. Ik ben 17 jaar oud en loop stage op basisschool  
Triangel Linne in groep 1/2. Ik ben eerstejaars student op Gilde Opleidingen. 
Waar ik de studie pedagogisch werk onderwijsassistent niveau 4 volg. Mijn 
hobby´s zijn dansen, tekenen, winkelen en leuke dingen doen met mijn 
vrienden/vriendinnen. Met vriendelijke groet, Chloë Vaes,  

 
 
 

 

Ilayda 

Mijn naam is Ilayda Celebi ik ben 19 jaar oud en woon in Roermond. Mijn 
hobby’s zijn een wandeling maken en samen tijd doorbrengen met mijn 
familie en vrienden. Ik doe de opleiding pedagogisch medewerker 
(onderwijsassistent niveau 4) op Gilde Opleidingen. Ik loop stage tot  
16 juli 2023 in groep 3 bij juffrouw Marjet.  
Met vriendelijke groet, Ilayda Celebi 
 

 


