Nieuwsbrief
Jaargang 28 no. 06 14 november 2018
RK Basisschool Triangel, Linnerhof 36 6067 EJ LINNE
www.triangel-linne.nl directie.triangell@innovo.nl

Telefoon: 0475 462321

klassenouders
Alle klassenouders zijn bekend:
groep 1a/2a
Janou Slabbers
groep 1b/2b
Aniek Lettinga
groep 3a
Carmen van Cann
groep 4a
Reanne Thielemans
groep 5a
Yvonne de Leijer
groep 6
Mignon Jutten
groep 7
Astrid Reijners
groep 8
Susan Schmitz

Nationaal Schoolontbijt
Het was als vanouds een gezellige happening, het Nationaal Schoolontbijt! Alle kinderen aten aan
gezellig gedekte tafels een heerlijk en verantwoord ontbijt. Ook dit jaar werd het brood geleverd door
bakkerij Smeets uit Linne. Ans en Koos hartelijk dank hiervoor!

schoolfruit
Deze week gaat het EU-Schoolfruitprogramma weer van start! Dit schooljaar ontvangen bijna 3000
basisscholen 20 weken lang voor elke leerling 3 stuks gratis fruit en groente. U hoeft de komende 20
weken alleen op maandag en dinsdag zelf fruit mee te geven. Op woensdag, donderdag en vrijdag
krijgt uw kind op school fruit. We eten dan met alle kinderen samen het zelfde fruit of groente, dit
stimuleert kinderen om fruit en groente te eten en ook om andere fruit/groentesoorten te proeven.
Als uw kind voor een bepaalde fruitsoort allergisch is wilt u dan op die dag daarvoor een vervangend
stuk fruit of groente meegeven? Wekelijks kunt u op Isy lezen wat er geleverd gaat worden.
Op www.euschoolfruit.nl kunt u meer lezen over het programma en kunt u zich ook abonneren op de
oudernieuwsbrief. Het fruit zal worden geleverd door Boekel AGF Horecagroothandel.

studiedag
Op donderdag 6 december is de school gesloten in verband met een studiedag van de leerkrachten.

toestemming
Heeft u de toestemmingsverklaring gebruik beeldmateriaal nog niet ingevuld in ISY? Het verzoek is
om dit zo spoedig mogelijk te doen. Er komen leuke activiteiten aan waarbij mogelijk foto’s worden
gemaakt en wij willen graag voor die tijd van alle ouders duidelijk hebben of ze wel of geen
toestemming geven voor plaatsing van foto’s op ISY. U vindt de module Toestemmingsverklaring in
ISY in de linker balk.

Kerstdiner
Woensdag 19 december wordt door de leden van de Oudervereniging en de leerkrachten een
Kerstdiner georganiseerd. Dit start om 17:30 uur en is om 20:00 uur afgelopen. De kinderen van alle
groepen moeten in de klas worden opgehaald, ze mogen dus niet alleen naar buiten.

creamiddagen
Op donderdag 22 november start de eerste crearonde van dit schooljaar. Dit keer is het een cyclus
van 3 middagen: 22 november, 29 november en 13 december. Het thema van deze ronde is “Kerst” .

volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief staat op de kalender voor woensdag 28 november.

intocht Sint Nicolaas
In de bijlagen bij deze nieuwsbrief ontvangt u het programma van de intocht van Sint Nicolaas met
zijn Pieten op zondag 25 november. Er is aparte informatie voor de kinderen van Linne die elders een
school bezoeken.

