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hoofdluis
De luisjes blijven welig tieren. Wederom het verzoek om uw kind(eren) elke dag te kammen met een
luizenkam en bij constatering van hoofdluis graag een melding op school.

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

voorstelling
Vanochtend krijgen de leerlingen van groep 2 een
muzikale vertel voorstelling (Bang voor de Wolf)
aangeboden door Bibliocenter, zij bestaan 10 jaar.

Triangel wint van Herten
Het voetbalteam van onze school heeft een 1-0 overwinning behaald op het schoolteam van Herten.
In een meer spannende dan fraaie partij ging ons team met de zege aan de haal. De eerste helft
verliep zonder veel doelkansen aan beide zijden. Wel strijd, maar de keepers hoefden nauwelijks in
actie te komen. Pas 5 minuten voor de rust leverde Linne de eerste echt gevaarlijke aanval af.
Sieb van Deijzen knalde onberispelijk binnen: 1-0. In de pauze mochten alle deelnemende kinderen
penaltyschieten. Sophie Ophelders ging met de bokaal aan de haal. Zij schoot alle ballen feilloos in
het net. De tweede helft was een stuk aantrekkelijker. Beide teams creëerden meer kansen. Toch
veranderde er niets meer aan de stand. Linne sleepte de 1-0 uiteindelijk verdiend over de streep. Bij
winst volgend schooljaar blijft de wisselbeker definitief in onze school.

Kinderpostzegels
Gisteren kocht Nicolette van Dam de eerste Kinderpostzegels,
waarmee het startschot werd gegeven voor deze jaarlijkse
actie. Vanaf vandaag gaan de leerlingen van de groepen 7 en
8 in Linne op pad. Wilt u meer informatie over deze actie:
www.kinderpostzegels.nl

volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief staat op de kalender voor woensdag 10 oktober.

Kids Actief Maasgouw
U heeft het aanbod van Kids Actief Maasgouw al via ISY ontvangen, als bijlage is het ook bij deze
nieuwsbrief toegevoegd. Het is een divers aanbod van veel leuke workshops.

creatieve workshop
Op donderdag 4 oktober biedt mevrouw Oreski u de mogelijkheid om onder haar leiding een
creatieve workshop te volgen. De eerste is bedoeld voor leerlingen en start om 16:00 uur.
De tweede is bedoeld voor volwassenen en start om 19:30 uur. Beide workshops vinden plaats op
school, en kosten €2,-. In de bijlage vindt u meer informatie.

