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even voorstellen
Vanaf het begin van het nieuwe schooljaar start ik als juf in groep 1/2B en via
deze weg wil ik mij graag in het kort aan u voorstellen. Mijn naam is Annemieke
Drohm. Ik ben 34 jaar en woon samen met mijn vriend Paul en onze twee
jongens Miel en Lou (4,5 en 3 jaar) in Posterholt. In mijn vrije tijd houd ik o.a.
van basketballen, wandelen, spelletjes spelen en ben ik bestuurslid van de
buurtvereniging. De afgelopen 3 jaar ben ik werkzaam geweest in de
kinderopvang als pedagogisch medewerker te Sint Odiliënberg.
Daarvoor was ik 8 jaar werkzaam als vervangend leerkracht bij verschillende onderwijsstichtingen.
Met de ervaringen die ik daar heb opgedaan, ben ik toe aan een nieuwe stap in mijn werkloopbaan.
Ik heb geleerd dat met mooi en uitdagend onderwijs kinderen met plezier naar school komen en
willen leren. Ik kijk er naar uit om op de Triangel te starten. Ik heb vertrouwen in een goede
samenwerking en hoop samen met het team en u als ouder(s)/verzorger(s) uw kind(eren) een mooie
schooltijd te geven!

even voorstellen
Mijn naam is Nellie van Kooi – van Dongen. Ik ben getrouwd met Martijn en heb 2
kinderen; Evi en Sem. Ik ben 31 jaar en woon in Herten. In mijn vrije tijd doe ik leuke
dingen met mijn kinderen en man, ook sport en kook ik graag. Nadat ik de Pabo in
Eindhoven afgerond heb, ben ik als leerkracht gaan invallen en heb ik 6 jaar een
vaste baan gehad op de basisschool in Buchten / Born. Tijdens mijn werk heb ik de
master SEN, Rots en Water opleiding en de gymopleiding behaald.
Met veel plezier kom ik werken in Linne. Zijn er vragen, loopt gerust binnen, ik
beantwoord ze graag en hoop spoedig kennis met jullie te maken!

MR
Mijn naam is Bernadette Verduin en ben 33 jaar. Ik ben de trotse moeder van Joris die aankomend
schooljaar naar groep 2 gaat. Ik vind het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school van hun
kinderen en denk graag mee over hoe we het onderwijs voor onze kinderen zo goed mogelijk
kunnen vormgeven. Daarom heb ik me aangemeld bij de MR.

inloop
Vanaf het nieuwe schooljaar zal er vanaf 8.20 uur toezicht zijn op beide speelplaatsen. Het is de
bedoeling dat de ouders de kinderen van de groepen 1 tot en met 3 afzetten op de speelplaats.
Alleen voor de ouders van de kinderen die instromen is het mogelijk om met hun kind mee naar
binnen te lopen. De kinderen van de groepen 1 tot en met 3 worden bij de eerste bel door de
leerkracht buiten opgehaald. De overige groepen (4 t/m 8) worden door de leerkracht die toezicht
heeft binnen gelaten. Alle groepen hebben een vaste plaats op de speelplaats, voor het naar binnen
gaan.

gymrooster
In de bijlage vindt u het gymrooster van het volgende schooljaar.

informatie nieuwe schooljaar
Bij deze nieuwsbrief voegen we nog een keer de onlangs verschenen nieuwsbrief toe met informatie
over het nieuwe schooljaar.

Wildniswerkstatt
BS Triangel is een zogenaamde Euregioschool. Duits staat hoog in ons vaandel en we hebben
regelmatig uitwisselingen met Duitse partnerscholen. Op 18 juni jl. heeft groep 7 in het kader van ons
jaarlijks Duits-Nederlands scholencontact een bezoek gebracht aan Nideggen. De lokale basisschool
waarmee wij reeds jaren contact onderhouden, had ons uitgenodigd om deel te nemen aan een
zogenaamde “Wildniswerkstatt-tag”. Op deze dag waarbij Duitse en Nederlandse leerlingen
gezamenlijk optrekken, wordt door specifieke activiteiten de samenwerking gestimuleerd waarbij in
de praktijk geprobeerd wordt om elkaars taal te verstaan en te oefenen. De dag in Düttlingen stond in
het teken van het bos waarbij onder leiding van een boswachter-ranger allerlei activiteiten werden
ondernomen in het National Park Eifel. De activiteiten varieerden van natuur-bosspelen tot het samen
organiseren van een kampvuur waarop brood en worstjes geroosterd konden worden.
De opdrachten/spelen stimuleerden de samenwerking tussen Duitse en Nederlandse kinderen terwijl
en passant kennis over het bos en zijn bewoners werd opgedaan. Een zeer geslaagde bijeenkomst
en zeker voor herhaling vatbaar getuige de zeer enthousiaste reacties van alle deelnemers aan het
eind van de dag. Deze dag is mede mogelijk gemaakt door het INTERREG V A-Programma
Deutschland-Nederland en Euregio MAAS-RIJN.

sport- en spellendag
Op vrijdag 28 juni hebben we met de leerlingen van groep 4 en 5 van basisschool Triangel
deelgenomen aan de 1ste editie van sport- en spellendag in Walbeck, Duitsland.
Het thema van de dag “Spiele ohne Grenze” had betrekking op het samen spelen van de leerlingen
met andere regioscholen uit Duitsland en Nederland.
Er waren 4 deelnemende scholen (Linne, Arcen, Nettental en Walbeck).
De leerlingen mochten in groepsverband deelnemen aan verschillende sport- en spelactiviteiten,
waaronder Fussballgolf, Staffel, Brennball enz.
Na het lunchmoment mochten de leerlingen nog even een plons wagen in het zwembad.
Het was voor de leerlingen een leuke, leerzame en geslaagde dag.
Komend schooljaar is de organisatie is handen van onze eigen basisschool Triangel.
Deze uitwisseling werd onder andere mede mogelijk gemaakt door subsidie van INTERREG EN
EUREGIO MAAS-RIJN

kanjers Kinjer OLS
In de voorbereiding naar het Kinjer OLS werd er voor de kinderen van groep 6 van BS Triangel op
maandag 24 juni een geslaagde generale repetitie georganiseerd. Aangemoedigd door alle kinderen
van de school liepen ze in optocht naar de Maartenshof waar het koningspaar van Schutterij en
Drumband Sint Martinus, Annette en Frans Smits, samen met de bewoners het defilé afnamen. Dit
kon gezien de warme weersomstandigheden niet buiten plaats vinden. Maar niet getreurd: iedereen
zat binnen helemaal klaar voor een fantastische ontvangst voor onze kinderen. In optocht werd er
naar binnen gemarcheerd, er werd naar hartenlust getrommeld en de yell werd meermaals ten

gehore gebracht.
En eindelijk, dinsdag 25 juni was het zover. We stapten met z’n allen in de bus richting Sevenum.
Toch wel een beetje zenuwachtig, want wat stond er allemaal te gebeuren? Gezien de extreem
warme weersvoorspelling werd het programma aangepast. Dit betekende dat alleen de optocht werd
gelopen en de schietwedstrijden werden gehouden. En daar bleek dat onze kinderen echte kanjers
zijn! Wat was het warm om te lopen maar wat deden ze het goed! Onder veelvuldig applaus van het
publiek langs de kant en de nodige bekertjes water onderweg liepen ze een fantastische optocht.
Daarna konden ze direct hun warme schutterskleding verruilen voor bikini en zwembroek om te
spelen met de waterdouches en in het waterdorp dat door de organisatie was gecreëerd. We kunnen
met recht trots zijn op deze kanjers!

Kunstkeuken
Maandag werd de eerste klassenlunch bereid in de Kunstkeuken. Groep 8 mocht het spits afbijten
omdat Nora Borghouts de naam ‘KunstKeuken’ heeft bedacht.
We zijn na de pauze gestart en hebben in 5 groepen aan de gerechten gewerkt.
Dit stond op het menu:
 Amuse van kalkoenfilet, gevuld met feta, afgemaakt met bieslook en cocktailsaus.
 Broccolisoep
 Spaghetti van rauwkost in een dressing
 Wrap gevuld met rosbief, rode pesto, zongedroogde tomaat, grana padano en rucolasla
 Toetje van vers fruit met bosvruchtenslagroom
Als echte chef-koks ging groep 8 te werk en daarna hebben ze genoten van de heerlijke maaltijd!
Na de zomervakantie zullen de andere groepen aan de beurt komen.

kriebelen
Op maandag 19 augustus wordt er in alle groepen weer gekriebeld. Heeft u tijd om dit team te komen
versterken? Het is heel leuk om de school ook op deze manier te leren kennen. En vele handen
maken licht werk.

afscheid groep 8

Aanstaande vrijdag om 11 uur nemen we afscheid van de kinderen van groep 8. Zij gaan, na de
Triangel, een nieuwe toekomst tegemoet. Aansluitend start om 12 uur de zomervakantie.

Fijne vakantie en tot maandag 19 augustus!
volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief staat op de kalender voor woensdag 28 augustus.

