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sponsor-/zwemloop
Vrijdag werd aan Suzan van Daal, Ingrid Theunissen
en Monique Koelen van zwembad Weerderhof de
cheque en het geld overhandigd van de
sponsor/zwemloop. Wat hebben de kinderen van
onze school een gigantisch bedrag bij elkaar
gezwommen en gerend. We zijn ongelooflijk trots op
dit resultaat en weten zeker dat dit bedrag weer ten
goede zal komen aan alle kinderen van Linne!

Back2School
Een schoolplein omgetoverd tot een gezellige feestlocatie. Veel ouders met kinderen die genoten van
een hapje en een drankje. Kinderen die plezier hadden tijdens hun optreden en ouders die hier weer
van genoten. Het was leuk om iedereen buiten de schooluren te ontmoeten en zo samen de start van
het nieuwe schooljaar te vieren.

hoofdluis
Wilt u alert zijn op hoofdluis bij uw kind(eren)? Bij constatering
ontvangen wij graag een bericht van u. De luisjes zijn op het
moment actief, ook vandaag kregen we een melding binnen en we
proberen met z’n allen een luizenexplosie te voorkomen.

schoolfotograaf
Op maandag 8 oktober krijgen we weer bezoek van de
schoolfotograaf.

Chromebooks groepen 5 tot en met 8
Op donderdag 20 september wordt een informatieavond gehouden
over het Chromebookproject dat we willen starten voor de
leerlingen van de groepen 5 tot en met 8. Deze avond zal worden
ingevuld door Jos van Montfort, Paul Mees (beiden werkzaam als
I-Coach binnen Stichting INNOVO), Claudia Vergoossen en Ad Jeurissen (beiden werkzaam op BS
Triangel). U wordt van harte uitgenodigd om bij deze informatieavond aanwezig te zijn.
Aanvang is 19:30 uur.

volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief staat op de kalender voor woensdag 26 september.

Een frisse start na de vakantie (CJG)
Na de vakantie is het voor jezelf weer wennen aan het ritme van vroeg opstaan, tas klaarmaken,
boterhammen smeren etc. Maar ook voor je kind dat gaat starten op de basisschool, of naar de
volgende groep gaat verandert er van alles. En dit kost voor iedereen energie. Om het voor iedereen
gemakkelijker te maken kan het zijn dat je regels wilt opfrissen, regels die in de vakantie meer soepel
waren.

Bijvoorbeeld: hoe kun je samen een goede balans krijgen in het gebruik van schermpjes/digitale
games/YouTube? Kinderen groeien tegenwoordig op met (bijna) dagelijks gebruik van beeldscherm
en hoe kun je je kind hierin begeleiden? Hier 3 tips:
1. Praat samen met je kind over het gebruik van sociale media/schermpjes;
2. Maak samen duidelijk afspraken en pas deze afspraken toe;
3. Praat met je kind wat hij/zij ziet op filmpjes, wat heeft zijn/haar interesse?

