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Musselkanaal, 11-10-2018 
 
Geachte ouders, verzorgers,  
 
De eerste periode van het nieuwe schooljaar 
zit er bijna op. Nog een week en dan is de 
eerste vakantie van dit schooljaar een feit. 
Iedereen kan even genieten van een 
welverdiende rust. Na de herfstvakantie 
maken wij ons langzaam op voor de 
aankomende periode van de feestdagen. Voor 
nu wens ik iedereen alvast een fijne vakantie. 
 
Namens het team, 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 

Trefwoord 
Het overkoepelende thema in week 42 t/m 45 
is: Verfraaien.  
 
Onderwerpen die ter sprake komen: 
- mooi en lelijk 
- over mooier maken dan het is 
-over waardering van uiterlijk 
-over genieten van schoonheid.  
 
Bijbel: De genezing van Naäman (2 Koningen 
5). 

Bij de groepen 1 en 2 wordt ’s morgens gestart 
met het vertellen van de bekendste 
bijbelverhalen. In deze weken komt het 
verhaal “De ark van Noach” en het “verhaal 
van Ruth” aan bod. Deze bijbelverhalen zijn 
terug te vinden in de prentenbijbel die u heeft 
ontvangen bij de aanmelding van uw kind. Het 
thema waar groep 1 en 2 op dit moment aan 
werken is: vertrouwen. 

 

Leerlingenraad 
Op di 25-09 vond de eerste vergadering van 
de leerlingenraad plaats. De kinderen die in de 
leerlingenraad zitten, hebben een map  
gekregen die ze in de klas bewaren. In deze 
map worden o.a. de agenda’s, verslagen en 
eigen aantekeningen bewaard. Wanneer een 
nieuwe leerlingenraad komt, wordt de map 
overgedragen.  
 
De leerlingenraad had diverse aandachts-
punten voor de school: 
-bankjes op het voorplein schoonmaken en 
verven in vrolijke kleuren (daar zijn we 
inmiddels mee bezig). 
-spiegels op de wc maken (gaan wij mee aan 
de slag) 
-prullenbakken “pimpen” (wij zijn aan het 
uitzoeken wat de mogelijkheden zijn)  
-parasols aanschaffen voor bij de 
picknicktafels op achterplein (de 
leerlingenraad gaat op zoek naar voorbeelden) 
-meer speeltoestellen op het voorplein (dit is 
wat lastiger, want het voorplein is publiek 
toegankelijk. Als wij hier een duur speeltoestel 
neerzetten en het wordt vernield, zijn de 
kosten voor onze eigen rekening). 

 
Het verslag is inmiddels gepubliceerd op onze 
website. 
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Terugblik studie2daagse 
Op do 27 en vrij 28 sept. jl. vond onze 
studie2daagse plaats. Ons team is geschoold 
in het versterken van persoonlijke 
communicatie a.d.h.v. het Process 
Communication Model (PCM). Hieronder kunt 
u nadere informatie vinden: 
https://processcommunication.nl/   
 

Tussenschoolse opvang (TSO) 
We hebben geconstateerd dat langzaamaan 
het aantal kinderen dat gebruikt maakt van de 
TSO op sommige dagen weer toeneemt. De 
TSO is bedoeld voor kinderen die ’s middags 
niet thuis opgevangen kunnen worden i.v.m. 
werkende ouders. De TSO is niet bedoeld als 
“pretuurtje”. 
 
Reminder: Denkt u eraan dat u uw kind 
afmeldt als het niet naar de TSO komt? Niet 
tijdig afgemeld, betekent dat u dit in rekening 
krijgt gebracht! Zie ook Lindenkrabbels 01. 
 

Verkeersveiligheid: Rij MONO 
U heeft de posters langs de weg inmiddels 
vast gezien: “Mono” 
 

 
 
Het doel van de MONO-campagne (Mobiel 
No) is om minder fietsers en automobilisten 
sociale media te laten gebruiken tijdens het  

 
rijden. Dit om te voorkomen dat berichten 
worden verstuurd en ontvangen, terwijl de 
aandacht gericht moet zijn op de weg en het 
besturen van het voertuig. Meer informatie 
kunt u vinden op 
www.verkeerswijzigergroningen.nl . 
 

Fietsenkeuring 
Afgelopen donderdag vond de jaarlijkse 
fietsenkeuring plaats. Van de 81 aangeboden 
fietsen ter controle waren er 80 helemaal in 
orde! Wat een prachtresultaat en wat fijn om 
te weten dat er zoveel fietsen in orde zijn! 
 

Brigadiers 
Op verzoek van onze verkeersbrigadiers graag 
uw aandacht voor het volgende: 
-Het is niet de bedoeling dat er 
fietsend door leerlingen of 
ouders/verzorgers wordt 
overgestoken. Iedereen steekt 
lopend met de fiets aan de hand 
over. Pas na het bereiken van de 
overkant op de fiets stappen en 
vandaaruit verder gaan.  
-Oversteken bij de brigadiers is verplicht.  
 
Kiest u of uw kind er toch voor elders over te 
steken (uiteraard liever niet!), is dit een eigen 
keuze en mogelijke schadelijke gevolgen zijn 
voor uw eigen rekening. Als school kunnen wij 
hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 
 

Terugblik bont kwartiertje 1 
Op woe 26-09 heeft groep 2 het spits 
afgebeten met het bont kwartiertje. Met een 
prachtige voorstelling wisten zij alle kinderen 
van onze school te boeien. 
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Terugblik bont kwartiertje 2 
Op woe 03-10 hebben de juffen de 
Kinderboekenweek 2018 middels het bont 
kwartiertje. Het thema van de 
Kinderboekenweek: “kom erbij” kwam mooi 
naar voren in dit bont kwartiertje. 
 

Hoofdluis 
U heeft onlangs een mail van ons gekregen 
waarin wij u verzochten om uw medewerking 
voor het aanpakken van hoofdluis. Klik voor 
meer info op onderstaande link: 
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdl
uis  
 
Na de herfstvakantie, op di-mid. 30-10, vindt 
de volgende controle plaats. Wij verwachten 
deze dag een positief resultaat! Helpt u ons 
mee? 
 

Schoolfruit 
Onze school is wederom ingeloot voor het EU-
schoolfruitproject. Het schoolfruit wordt 
geleverd vanaf week 46 (ma 12 nov. t/m vrij 
16 nov.) t/m week 16 (ma 15 apr. t/m vrij 19 
apr.). We krijgen nog te horen op welke dag 
het fruit wordt geleverd. 
 
Wie helpt ons dit schooljaar met fruit snijden? 
U kunt zich opgeven via 
lindenborgh@sgperspectief.nl  
 
 
 
 
 
 
 

 

Parkeren auto’s 
In de vorige Lindenkrabbels hebben wij u 
verzocht om niet meer te parkeren of tijdelijk 
stil te staan bij de parkeerplaatsen van 
dansschool Poelman/Altaflex. Deze 
parkeerplaatsen zijn immers eigen terrein. 
Inmiddels houden zich steeds meer ouders 
hieraan (dank daarvoor!), maar er zijn ook nog 
genoeg ouders die hier blijven parkeren of 
even tijdelijk stil staan om hun kind in en uit te 
laten stappen. Ook de betekenis van de gele 
streep is blijkbaar niet meer helemaal 
duidelijk:  
 
Gele streep is verboden te stoppen/parkeren! 
 
Derhalve nogmaals ons verzoek:  
-parkeer op het gravelgedeelte tegenover 
school 
-parkeer  in de parkeervakken 
-parkeer bij het gedeelte op straat waar geen 
gele streep staat  
-parkeer op het tegelgedeelte dat op nog 
geen 100 meter van school ligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u s.v.p. uw auto niet dubbel parkeren bij 
de papiercontainer ? 
 
Wij rekenen op uw medewerking! 
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Hulp gezocht 
Onze conciërge, meester Henk Louwes, is op 
zoek naar ouders die hem 
kunnen helpen met een 
paar grote klussen (o.a. 
zolder opruimen en maken 
nieuwe borders). De 
werkdagen van meester 
Henk Louwes zijn di, woe 
en vrij. U kunt zich 
opgeven via lindenborgh@sgperspectief.nl. 
 
Mocht u op de werkdagen van meester Henk 
Louwes niet kunnen en u kunt wel op ma of 
do, stuur dan alsnog een mail en dan kijken 
we wat er mogelijk is. 
 

Ritje met de STAR 
Vandaag hebben wij een ritje gemaakt met de 
STAR. We hebben kunnen genieten van een 
mooie rit met prachtig mooi weer ! Op de 
terugweg kregen de kinderen een oliebol (de  
jaarlijkse traktatie door de oliebollenkraam 
tijdens de winkelweek van Musselkanaal). 

 

 

 

Website 
Onze vernieuwde website werkt nog niet 
optimaal. Zo lukt het nog niet om de website 
goed op uw mobiele apparaat te bekijken. 
Achter de schermen wordt er hard gewerkt 
aan het verbeteren van de site.  
 

Agenda 
Week 42 
Di 16-10: Meester Kroes afwezig i.v.m. 

studie 
Do 18-10: Meester Dennis Wijbenga gr. 2 
 Meester Kroes afwezig i.v.m. 

directeurenoverleg 
Vrij 19-10: Meester Dennis Wijbenga gr. 1 
 

Za 20-10 t/m zo 29-10: herfstvakantie 
 
Week 44 
Di 30-10: Hoofdluiscontrole 
Woe 31-10: Bont Kwartiertje gr. 3 
Do 01-11: Meester Dennis Wijbenga gr.4 
Vrij 02-11: Meester Dennis Wijbenga gr.3 
  OPA 
 
Week 45 
Di 06-11: Vergadering leerlingenraad 
Woe 07-11: Dankdag 
Do 08-11: Meester Dennis Wijbenga gr.5 
Vrij 09-11: Meester Dennis Wijbenga gr.6 
Zo 11-11: St.Maarten 
 
Volgende Lindenkrabbels verschijnt do 08 
november 2018. 


