Nieuwsbrief
Jaargang 28 no. 10 30 januari 2019
RK Basisschool Triangel, Linnerhof 36 6067 EJ LINNE
www.triangel-linne.nl directie.triangell@innovo.nl

Telefoon: 0475 462321

voorlezen
In het kader van de Nationale Voorleesdagen werden
de leerlingen van de kleutergroepen voorgelezen
door wethouder Carla Peters. Ze kwam niet alleen,
maar bracht Harry mee.
Het was weer een hele leuke activiteit!

oudergesprekken
Op maandag 4 en dinsdag 5 februari staan de
ouderavonden voor de groepen 1 tot en met 7 op de
agenda. U heeft inmiddels de gelegenheid om in te
schrijven via ISY. De adviesgesprekken voor de
leerlingen van groep 8 zijn gepland op maandag 25
en dinsdag 26 februari. Een uitnodiging om hiervoor
in te tekenen volgt via Bert Schlicher. De leerlingen
van de groepen 3 tot en met 8 krijgen hun rapport
mee op donderdag 7 februari. De leerlingen van de
groepen 1 en 2 krijgen hun portfolio aanstaande
vrijdag, 1 februari mee naar huis.

foto’s
Inmiddels staan de foto’s van de Pietengym en van
het Kerstdiner op ISY.

creamiddagen
Op donderdag 7 februari start de tweede ronde creamiddagen van dit schooljaar. Ook nu zijn alle
aangeboden workshops beeldend, met dit keer als thema “carnaval”. De leerlingen van de groepen 3
tot en met 8 kunnen drie weken op rij kiezen uit een divers aanbod.

gastles
In het kader van de deelname van groep 6 aan het Kinjer OLS op dinsdag 25 juni, verzorgt Merijn
Bevers van Schutterij Sint Martinus een gastles op maandagmiddag 4 februari. Hierbij komen alle
aspecten van het Kinjer OLS aan de orde, en kunnen de kinderen gaan nadenken aan welke rol zij
invulling kunnen en willen geven op deze dag.

project “Doornroosje”
Ben jij een gediplomeerde oud-collega of studiegenoot die een tijdje niet gewerkt heeft of buiten het
onderwijs actief is? Voel je dat de liefde voor het vak – en voor de kinderen – er nog steeds is?
Wanneer jij een terugkeer in het onderwijs niet bij voorbaat uit sluit, willen wij graag kennismaken.
Misschien fijn om te weten dat je bij INNOVO een vaste baan krijgt en dat zowel een fulltime- als een
parttimebaan een optie is. Of misschien is er interesse om eerst vrijblijvend snuffelstages van een
paar dagen te lopen? Een ideale, vrijblijvende manier om te ervaren hoe het er anno nu in het
basisonderwijs aan toe gaat. Ook niet onbelangrijk: we ondersteunen de overstap en de
inwerkperiode met een individueel programma op maat.
Stuur een mail naar doornroosje@innovo.nl
We 'kussen' je graag wakker!

bedankje
De kinderen van groep 1-2 werken heel graag op de
timmertafel. Zij zijn dan ook heel blij dat meneer Alex
Alexeew altijd voor houtjes en spijkers zorgt.
Dank u wel, meneer Alexeew.

volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief staat op de kalender voor woensdag 6 februari.

’t Zingtj in de Femilie
Op zaterdag 9 februari aanstaande organiseert JVC de Kuulköp een activiteit: ’t Zingtj in de Femilie.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief kunt u meer informatie vinden over deze leuke carnavalsactiviteit
voor de Linner jeugd.

Kids Actief Maasgouw
In februari start weer de nieuwe ronde Kids Actief Maasgouw. Er is een heel divers aanbod:
schminken, atletiek, slagspelen, klimmen/klauteren, Kinder kunst Carroussel,
bootcamp/conditietraining, sla je slag met muziek, illustreren en tennis. In de bijlage vindt u de
digitale versie van de nieuwsbrief.

