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GEZOCHT!!
Wij als Oudervereniging zijn op zoek naar nieuwe ouders die willen meehelpen in de
Oudervereniging.
We organiseren voor de kinderen op de basisschool allerlei leuke activiteiten!!
Wat houdt het in:
• 4 keer op jaarbasis wordt er een vergadering gehouden waarbij alle ouders die lid zijn van de
Oudervereniging aanwezig zijn.
• Je neemt deel in een commissie; voor elke activiteit is er een commissie samengesteld. Hier
wordt in een kleine groep de activiteit georganiseerd en voorbereid. In de 4 jaarlijkse
vergadering is er een korte terugkoppeling over wat er nog nodig is qua hulp etc.
Heb je zin om aan te sluiten bij de Oudervereniging??? Schroom niet en meld je aan!!! Ook als je
vragen hebt, dan laat dit weten zodat we je verder kunnen helpen:
Nina Schuijren 06-12472880
Tanja Janssen 06-11018157
Bedankt!
Namens Oudervereniging Basisschool Triangel Linne

vacature Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad van basisschool Triangel
is op zoek naar een nieuw MR -lid namens de
oudergeleding, omdat mevrouw Zeelen aftredend is aan
het einde van dit schooljaar. U kunt zich opgeven bij de
voorzitter van de MR, mevrouw Wendy Zeelen
(wendyzeelen@kpnmail.nl). Zij kan u verdere
inlichtingen verstrekken betreffende de functie.
Mochten er meerdere kandidaten zijn voor de vacature,
dan volgen er nog voor de zomervakantie verkiezingen.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief kunt u de volledige
vacaturetekst lezen.

Week van de Lentekriebels: hoe nu verder?
Inmiddels hebben we de Week van de Lentekriebels succesvol afgesloten. Na de openingsact van
Luf en You is in alle groepen aandacht besteed aan dit onderwerp. De Week van de Lentekriebels is
een mooie aanleiding om ook thuis in gesprek te gaan over weerbaarheid, relaties en seksualiteit.
Wanneer je hier van jongs af aan over praat, wordt het voor kinderen normaal om erover te praten.
Je laat hiermee zien dat ze bij je terecht kunnen als ze vragen of problemen hebben, en ze krijgen de
juiste kennis en informatie mee. Informatie die ze anders bij vrienden of online gaan zoeken. Vanaf de
puberteit staan kinderen steeds minder open voor wat hun ouders zeggen. En het is wel belangrijk
dat kinderen voorbereid zijn op wat er allemaal in de puberteit aan ze verandert. Wilt u hier meer over
weten? Ga dan naar www.seksuelevorming.nl – Week van de Lentekriebels – Informatie voor ouders.
Aan het einde van het schooljaar krijgen alle leerlingen nog een theatervoorstelling aangeboden, en
voor volgend schooljaar staat de Week van de Lentekriebels weer op de kalender!

hoepels
Vorige week mochten Stan van Kerkhof en Sanne Schuijren namens alle leerlingen van onze school
maar liefst 50 hoepels in ontvangst nemen. Deze werden gesponsord en geschonken door Rotaract
Club Breda. Zij schrijven het volgende:
“Rotaract Club Breda is een serviceclub voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar. Rotaract Club Breda
houdt zich bezig met inzamelacties en doe-activiteiten. Bij inzamelacties, zoals zakjes chocolade
paaseieren verkopen, gaat de volledige opbrengst naar een lokaal goeddoel. Een voorbeeld van een
doe-activiteit is het buddy systeem dat zij hebben in samenwerking met Woonzorgcentrum
Vredenbergh Breda. Elk lid van Rotaract Club Breda wordt gekoppeld aan een bewoner om daarmee
leuke activiteiten te doen en gezellige gesprekjes mee te voeren. Hiermee verminderen zij de
eenzaamheid onder de ouderen. Dit is een zeer gewaardeerde activiteit. De nadruk bij Rotaract Club
ligt bij het steunen van lokale goede doelen en organisaties en bij het steunen van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Bij deze actie heeft Rotaract Club Breda een zijstap gemaakt en 50
hoepels (!!) gedoneerd aan Basisschool Triangel in Linne – het broertje van een van onze leraressen
is lid van Rotaract Club Breda. Mocht u vragen hebben, of wilt u Rotaract Club Breda beter leren
kennen, kijk dan op hun website: www.rotaractbreda.nl.
Rotaract Club Breda wenst Basisschool Triangel veel plezier met de hoepels!”

studiedag/vrij
Aanstaande vrijdag 2 april is er een studiedag voor alle leerkrachten. De kinderen zijn dan vrij van
school. Paasmaandag 5 april is de school ook gesloten. Denkt u eraan dat er op dinsdag 27 april
(Koningsdag) ook geen school is?

Creaweek
Langzamerhand wordt onze school overgenomen door aliens en andere ruimtelijke wezens! Tijdens
de creaweek waren in alle groepen diverse momenten ingepland om samen te werken aan het thema
“robots en techniek”. Ook in de kleutergroepen werd gewerkt aan het project “ruimte”. Dit is inmiddels
afgesloten, zoals u kunt zien is Buzz met zijn ruimteschip vertrokken! Speciaal woord van dank aan
Yvonne de Leijer en aan Myouthic Muziek en Cultuur.

Kinderraad
Vandaag, woensdag 31 maart om 15:00 uur wordt de Kinderraad
geïnstalleerd. Deze beëdiging zou vorig jaar al plaatsvinden maar
ook dit keer strooide Corona roet in het eten. De kinderraad
bestaat uit een burgemeester, raadsleden, een griffier, een bode,
drie wethouders, twee journalisten en een fotograaf. De kinderraad
kent zestien raadsleden die de acht basisscholen in de acht dorpen
van de gemeente Maasgouw vertegenwoordigen.
Tijdens deze eerste installatievergadering krijgen in totaal vijfentwintig kinderen van groep 7 en 8 een
rol bij de kinderraad. De kinderraad is een initiatief van de gemeenteraad van Maasgouw.
Vertegenwoordigers van alle fracties vormen samen de Kinderraad Commissie. De kinderraad is in
het leven geroepen om kinderen uit groep 7 en 8 kennis te laten maken met democratie, politiek en
de werking van de gemeente. Deze commissie zal de kinderraad in de toekomst ondersteunen en
begeleiden. De kinderraad vergadert in beginsel drie maal per jaar. De vergaderingen vinden plaats in
de raadszaal van het gemeentehuis en de kinderen bepalen zelf de agenda. De vergaderingen
worden voorgezeten door de kinderburgemeester. De kinderraad adviseert de gemeenteraad over
onderwerpen die kinderen en jongeren aan gaan. Of ze bedenken plannen die voor hen belangrijk
zijn. Onze school wordt vertegenwoordigd door Damian in groep 7 met als reserve Lars en voor groep
8 Sef met als reserve Esmée. De beëdiging vindt online plaats en wordt live uitgezonden door
omroep ML5. Wij wensen onze schoolvertegenwoordigers veel succes toe!

Pasen
Morgen wordt in alle groepen een eiertikwedstrijd gehouden. Helaas kunnen de klassenwinnaars
geen grote finale aangaan in de grote hal om uiteindelijk tot een schoolwinnaar te komen. De eieren
zijn gesponsord door de Oudervereniging, waarvoor dank!

